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DEPARTAMENTO NACIONAL

NO 487.927 Shopping Now do

REVISTA DA PROPRIEDADE Recife - S. A. Shopping New do
Brasil Editora - Classes $3, 32, 38
e f•O - Art. 97 n9 1.
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA • SECIA0
N9 518.669 - Frigorífico Pioneiro
DE RECURSOS
- Prigtalfico Morteiro 8. A. - Classes
33, 41 e 46
14 9 155.180- bilobil 011 'CorporaArt. 97 n9 1.
. 349 155.418 - W. R. Grace & Co.
De 19 de janeiro de 1968
349 525.574 - AftroP ecuárla Cérea 349 155.533 - Bandos Patente Ltd. tion.
Agropecuária
Ceres Ltda. (Ceres)
349 155.762 - Clunoin Gyogyszer ..N9 156.588 - The Norwieh PharClasses 19, 33 e 41 - Art. 97 n9 1.
Recursos interpostos:
es. Vegyyeszeti Termekek Gyara-At. maca'
Company.
Indústria de Máquinas Agricolas 349 155.785 - Shenn Internationa- N9 159.662 - Soeleté Anonyme de
• Nome comercial deferido:
Léo Ltda. - No recurso interposto les Research Maatschappij N. V.
Machines Electrostatiques (SAMES)
349516.889
ao deferimento da marca Lê° termo 349 155.787 - The British. Petro- 349 . 161.184 - K,yOwa Ilakko Ko- veis Ltda. -- - Brasileiro ComestiBrasileiro Comestíveis ri9 472.930.
•
gyo Co. Ltd.
leura Company I.3mited.
Ltda. -- Art. 93 n9 1.
Lab. Dueto 8. A. Indústria Re- -N9 156.290 - United States
349 162.588 - f3tauffer Chemical
moo-botica - -No recurso interposto ber Company.
Marcas Da deferidas:
Company.
ao deferimento do termo 532.896 thr349 163.789 - Leesona Corporarton. 34' 554.558 - Super Pão Flor
Aemstrongs
349
156.466
Vickera
mo 532.896 marca Egistrol.
349 163.884 - The Wellconle FounJosé dos Santos - Calme
Cia. Luz Stearica - No recurso in- (Engineers) Ltd.
dation Limited e The Animal Várus laArMindo
9 41.
349
158.591
-Aktiebolaget
Katd.
terposto ao deferimento do Urino
Reeearch
Instituto,
349 160.411 - Anos Maschlneubau
n9 544.761 marca Suinol.
556.079 - Limão Verde - Luz
349 164.589 - E. I. du Pont de &NO
Hasene.lever S. A. Ferragens e Dr. Ing. Meyer Windhorst.
Cia. - Classe 43.
Nemours
And
Company.
Adáquinas - No recurso Interposto ao 349 161.056 - Tecnion Research
349 556.081 - Pureza - Leonardo
Ne 165.088 - S. A. Pema do Bra- Shell
deferimento do tèrrao 547428 marca And Development Foundation Ltd.
- Classe 43.
sil
Indústria
e
Comércio.
dever.
NO 560.315 - Simafonte - Aço
IP 161.149 - Luiz Gonzaga MonNe
185.164
Universal
Front"n
Toraima S. A. - Classe 8.
S. A. 'Moinho Santista Indústrias teiro de Barros.
Establishment.
1n19 561.478 - Joal - Construwra
Gerais e Sanbra Soe. Algodoeira do 349 161.172 - Fritz Happet
N9
165.364
Superraag
S.
A.
InJoal Ltda.
Classe 18.,
Nordeste Brasileiro El. A. - No Ja- N9 161.270 - American Can Com- dústria de Máquinas Agrícolas.
349. 567.668 - Orlan - Nor Coo
•
.
nY•
Ng 165,464
Eutectic
Weld'hj
ctara° interposto ao deferimento do Pa349
TeXtil Ltda. - Classe 23.
162.482 - campanie de Saint Alloys Corporation.
tétano 565.649 marca Supremo.
Gobain.
•Expie-Mão de propaganda' indefe349
165.469
United
&ates
Steel
- 349 162.884 - The Dow Chem/cal Corporation do Estado de Delaware
rida:
Exigências
CompanY.
•N9 124.466 - S. 13, Warren Com- N9 552.311
As Três Tareias da.
Térmos 162.925com exigências a cumCheraische Fabrik PanY349
Boa Ação - Jorge monegal - clasPfersee OMBR.
prir:
ses
32,
49
e
25.
N9 134.582 - Janssen Pharraaeèu&mil Soe. Mecânica para Indús- 349 182.935 - E. L Dl Pont de Ne- tica NaaMloze Vennotscgap.
Exigências
tria e Lavoura S. A. - Junto ao mours And Company.
349 134.621 - Farbenfabriken Basear
Buckman Laborato- AktienF,teselischaft.
N9 162.955.
termo 528.672.
Inc.
Termos com exigências a- cumN9 538.475 - S. A. Jomaldo Bre.- ries
349 142.460 - /Vfonsanto Company.
•
sIL
349 162.970 - Shell Interna,tIoni Nq 151.822 - United States Ruber prir:
Company.
Research Maatschappij N. V.
N9 525.767 - Teroson Werke G.
M. E. H.
EXPEDIENTE D ODIRETOR
No 163.257 - Rohm 1 liaas Com349 162.862 - André Reirabert.
349 525.768 - Teroson Werke G.
DIVISÃO DE PATENTES
349 162.863 - Alfa Lavai AB.
pany'.
M. B. ,11..
39 164.502 - Danlo Gnecco.
- NO 164.656 - Lanifício Baritas Li- EXPEDIENTE DO DIRETOR DA 349 525.769 - Teroson Werke G.
. De 19 de janeiro de 1988
mitada.
DIVISÃO DE MARCAS
M. B. R, •
Privilégios de invenção deferidos: N9 164.757 r Sandoz . patente Ltd.
349 525.770 - Teroson Werke G.
349 164.863 - Farbenfabriken Bayer
De
19
de
janeiro
de
1968
M. B. H.
319 111.929 - Dispositivo de sina- Aktiengesellschaf t.
NO 560.415 - Ocrel Org. 'de Com.
lização para veículos motorizados Marcas deferidas:
e Representações Ltda. 349 164.084 Shochachi Kobayashi
Requerente, -Lenkmdwerk Giustv
N9 165.090 -- Solvay & Cie.
349 228.190 -*Luxar - A. C. Be- NO 567.584 - Portem Fornecedora
349 165,162 - Imperial Chemleal nzia S. A. Jóias e Relógios - Clas- Técnica .de Materiais Ltda.
N9 145.068 - Carro para estampa- Indr-Rtees Limited.
se 8.
Diversos:
gem lionesa - Requerentes, Fotottwa El. A. e - José Matamoros - N9 165.185 - W. R. Grace fe Co. 349 446,102 - Lux Lar ,-- Cia. Ni- 349 416.822 - Ombra Cia. Indúsacareio com a Portaria de 12-10 349 165.391 - Gosudarstvenny Sou- tro Quimica Bras. .- Classe 28,
tria Minas Brasil - Arquive-se de •
zny Institu'e por Proektirovan'u Me- NO 529,210 - Tanque - Sabras acórdo
1967. com o art. 158.
tallu Reirriereskigh - Zavodov.
Exigências
pela -seção.*
• •349 535.922 - Granalha de Aço LiCom
exclusão
dos
artigos
Indicados
canada
- Arquive-se de acero com
NO 186,185 - Ciba Societé Ciba
5.érmos com exigências a cum- Aktiegeseilachaft.
Sabão Bras. Ltda. --- Classe 48 - o art. '158.
prir:
349 160.783 - Aktiebolaget Elec- N9 556.161 -- Ker - Construtora 349 558.977 - Uno Martinez Martines Arquivb-se de acórdo soai
Ker Ltda. • - Clame
I49 133.048- E. i. du Pont de trolux.
o art. 1§8.
Rádio Corporation NO 561.437 - Silv11.
N9 162.522
Nenvaurs And Company.
ai:dast
Oba
349 133.177 - Florida Citrus Can- of América.
Societé Anonyrne - Classe 1.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
nem Cooperatlea.
Móveis Para NO 592.054 - Eletroflex - MetroMIAI
349
163.526
LEGAL
349 148.848 - Internattonal Lea- Escritório Ltda
rex Renresentaçoes Ltda. - Classing Corporation,
Milton Pericial; Ne- se e.
349
162.645
.
349 149.689 - The Wellcome Foun- geio Silva e António Barbosa do
De 19 de janeiro de 1988
Título de estabelecimento defedation Limited,
Nstecimento, Exigências
rido:
349 153.540 - Buckman Laborato- 349 165.017 - Continental ,•Can
Termos
-com
eyigenclas a eara4
N9 467.925 - Shopping Nowa de
• ComPanY pio ries Ine.
N9 127.426 - Diamond Alicali •Julk de Fora M. Gerais - 8. A. prir:
Georges Zananiri,
349 153.886
Shopping Nee do Brasil Editora - Nv 584.484
349 155.243 - Munires Martins Corapany..
'Rip. e 11ap. Calda
Classes 33, 32. 38 e 50 - Art. 97 na 1. Correia Lida.
S. A.
149 129. 065
Gomes.
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Fe
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. %-- As assinatnias vencidas poderão ser suspensos sem préVia
..
aviso. •
DEPARTAMENTO IDE IMPRENSA NACICNAt.
.
, pIRE.TOIN GERAI.
--- Para evitar interrupção na
ALEERTO DE BRITTO PEREIRA remessa dot órgãos oficiais a re•
cacem oa ascii° os preidaçÃo novação de assinatura deve ser .
suaticaçekaa
As rea1amoe' ões pertinentes J. B.DZALMEDACRNEIRO . FL ORLA NO GUIMARAgS solicitada com . anteeedéntio de
maré-ria re:ribuide, nos casos de
trinia 00) dias.
érro ou emissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
••• --. •N a parte superior do endefornzuladas pór escrito à Seção
aad-Zo
réço estão consignados A-, número
de Redoção, até o 'quinto dia útil.
d° Publiatdodo do oxgoodlonto do CoportagoOoto
o talão de ,registro da assinatura
subseqüente à- publicação -no
O4aisàorno1 do P~Oriodado industria1 do , Mintztés.to
o . ntés e o ano em que. findará.
órgão oficial.
ia fOidaYaerfeeo do Comércio
lirryretto nst 01ittnt• do Pepartamcdtó de , Impi• ense, Nec,onal
. • re
. ..,- As o.ssinaturas das Reparti.; •
A o de Redação funções Publicas -serão anuais e deciona. para atendimento do públiASSINATURAS
verão ser renovado até 28 de Ie..
co, de 11 às 17h30m.
FUNCI@NÁRIOC
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
vereiro.
C:pitai e Interior:
Capital e Interior':
Os originials, devidamente
4
151C14 13.50 '"" A remessa de valfires, semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18-,00 'Semestre
.
. ivcrs 27.00 pre a favor dó TesMieeiro do De•
grafados em espaço dois,' ern uma Ano'
NCr$ 36.00 Ã'ino
partamento de Imprensa Nadosó face do papel, fOrmaio
ExteriOr
Exterior
!nal.
deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão res. .
Ano
NCr$ 39,00 Ano •
NCr$ 30.00 ,esclarecimentos quanto à sua aplisaltadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO 'I,
-fl. As assinaturas podem ser
— O preço do número avulso figura na última página de cada
-- Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época do
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão reineano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCx:1 0.01. tidos' aos assinantes que os
exceto as para o exterior, que
se
do mesmo ano. e de NCrS 0,01 por, ano, se de anos anteriores, citarem iro ato do assinatura.
,sempre serão anttais.
— As e:partições Nblicas deverão entregai na Seção de Co-.
reunicaocsi Departamento de
Imprensa X,,,cional,-até às. 17 horas; o expediente destinado # pu•

,.-

EXP,EDIENTE.

COMR. DO 55Eftviço DE

5

IML

N9 560.546 — RebeingEerke Akti- martini & Rosai 8. A. Indústria e Choco:ate Dulcora S. — No pe
Comércio de Bebidas No pedido tildo de prorrogação da pai.. MI nú•ngesellschaft.
de prorrogação da pai. ME núme- mero 3.428.
ro 5.101.
Alvaro Coelho da Silva No PeExpediente do Serviço'
• Indústria de Móveis de Aço • Onda dido de prorrogação da. pai. MI núLtda. — No pedido de prorrogação mero 3.469. . •
de Recepção, Informação
No pedido
da pai. 'MU n9'6.407.
Cama Bruno S. A.
e Expedição
Fico Ferragem Indústrta e Contar-- de prorrogação da pai. Mi n9,3.604.
cio Ltda. — No pedido de prorroga-. Indústria e Comércio Pilem Liada.
' De 19 de janeiro de 1968
ção da pai. MU na. 5,708 e .5,364. — No pedido de prorrogação da pai.
Cibral Comércio e Indústria do
no 5.373.
Nalaéneing
Brasil de Eletrônica e . Aeemerioa Li- MI1DM:teteia
Riem Ltda.
mitada — No pedido de prorrogação — No pedido e.deComércio
prorrogação .da par
Rlinnos com exigências a cum, da pat. biTT n9 5.275.
Ernesto Merino — No pedido de MI n9 5,374.
pratica:14o
da pat. atti n 9 5.839.
Lar Cia. Textil — No pedido .de
Jate Erneeto da Silveira — Junto
de pai:- MI n9 5.384.
11 part. El, n9 4,278.
Alvaro Coelho da Silva No pe- prorrogação
Christian Pior — No Pe
Paulo Kemeny — Junto a pat. PI dido de Prorrogação' da pai. MI til- Perfuma
de prorrogação da pat. MI ml--dio
mero 3.520. •
10 46.330.
Peta control Ltd- -= Junto a Pat, Wiliva Motora Inc. --. No ped.do mero 5.389.
Fabrfca de Enceradeira Comércio
ro 1.828.
PI n9 51.718.
Ihdústria e Comércio de Dicicietae de Prorro gação da pat.MI nume- Bandeirante Ltda. — No pedido- de
Caloi 8. A. Junto a nat. P1 1115- Tiviústria de Móveis Val
era). 8, A. Prorrogação da pia. MI 9 5.389,
mero 64.620,
Eninio Mona/urgi — -No pedido de
— No pedido de prorrogação da pat.
Juimta Domingues deFaria Junprorrogação da pat. MI ns. 5.402
IIS; 1.848 e 1.850.
to apatente P ne 85.121.
Mecánica Oriente Ltda. — No pe- e 5.403.
Francisco Reis — Junto a pat.
dido
de prarogaçao da pat. MI ra1--. Cerâmica Sanaária Porcelite 8. A.
Nono 135.630.
— No pedido de Pr orrogação' da Pai,
mera 1.911.
ateria 8. A. indústria :p &mareio MI na. 5.428, 5.429. 5.441 e 5.44a.
Diveesos:
— No pedido de prorrogação da ptt. 8. A. Indústrias Met alúrgicos CreDamtano Quine/ma — Junto a pat. M/
- No pedido de prorrogação da pai.
n9 2.294.
por
falta
4
m
uiveArq
—
182
• n9.58Lingner . Werke GMBH — Nó pe- PI n9 52.044.
de cumprimento de ,exiglincia.
dido de prorrogação da pai. MI nú- J. Itebella To — • No pedido de
Abel Patriani — Junto a, pat.
prorrogação da pai. PI n9 5.015.
mero 2.335.
a' 8.111 — Arquive-se.
A.
—
Junto
Cervejaria Perora É. A. Indústria Ernesto Emanuele Enrico Chegar —
Metapirgir.a Mar 8.
P pai. MI n9 2.858 — Arquive-se. - Cornércide Agricultura — No pedido No pedido de prorrogação da pat.
PI n9 60.133.
de prorrogação da pai. MI 3.158.
Prorrogaçaa de patentes:
Armando 8. Silva — No pedido de Tuneaki Naruto • — No pedido de
Prorrogação da pat;. PI nu 83.214.
Foram =lidadas Prorrogar ali 90- prorrogação da pai. MI n9 3.159.
guIntas patentes abaixo mencionadas Móveis de MO Piei 8. - A. — No
_
Eugenio Martins Mendes — NO Pe pedido de prorrogação da pat. MI'
pat. nú--dioeprgaçã ra.9 3.160.
AVISO AS REPARTIÇÕES
mero 4.743.
João Maschke
— No, pedido
PCBLICAS
Victor tolda Malactiltzily — No- Pe- de , prorrogação da pg.. MI númedido de prorrogação da. pat. M rd- ro 3 aos. •
•
O Departamento de Immero n9 4.499.
prensa Nacional avisa às
Rego Karnall — No pedida de Pror- Fábrica Gerinade 8. A. — No. pedido de Prarraga40 da pai. MI 3311.. ' R.epartições Públicas ene
IR :taça° da pot. Mil ne 4.855.
geral, que deverão provia
Deado 2•10~Ura -- No Pedido de meros 3,211, 3.224, 3,225, 3.371 e
3.419.
[ ' deliciar a -*tonna das asdProrrogação da, pat. MTI n,
Peão Adam, Julio Adem Carraelo
notam dag érgaoe oficiais,
Pabriee, de Edeeradeiras Lustresaa Aliam Filho, Archimedea Adem e
0 dia 29 de ~iro_
8. A. — Nc pedido de- Prorrogação Sergio' Adem — No pedida a.1 mor- .. até
corrente. a- fins de evitar
4.894.
Mil
ns
Tut.
da
tretaral de. net MT et9
.!treivniento. de remessa
willicut M. Sclaoll — No- pedala de-- 1P4hruum flerta-14 a, S. A.' - ate ne.
a partir daquela . data.
o . a---,etegaçáO da pai 'I I ,nuprerrow-fin da pai. Mil ti9 4911.
Petrit,' mero 2.467.
Ciamaè •Bruno ..A...
de prorrogação da pat. Mil' n9" 4.993.
11

8. A. IndúsIrlas BetalúrgiCaa Cre
— pedalo de prorrogação da PaiPI na. 6.729 a 68.282..
EXPEDIENTE DAS
_ szcors•
Republicados por ter saldo com
Incorreções em 18 de dezemero
de 1967.
Alteração da nome de Molar de
marca:.
-Fábrica Nacional de . Autornoviles
8. A. — Pede para ser anotada. na
marca isabeIkt -registro 119 312.741 —
Anote-se á alteração de nome.
Fábrica Nacional de Autonloviles
8. A. -- No pedido de a!teraçeo de
nome da marca Borgward ne 64.129
- Anote-se a alteraçáo de nome -Retificado por ter safeta com ine.orreçoes em 15 de dezembro de 1961.
Retificado por ter Baldo com inzorreções em, 3 de janeiro de 1968.
AGFA .— Gerveert Aktiengeseneellen -- No pedido cie desistência do
nedido de e.adisC ç dada refereate à
marca Renid .258.696 •— ArquiveSe o pedale de caducidade:

EXPEDE!~ r.13 DIVISÕES
E SEÇÕES
De 19 de janeiro de 1968
Republicado por ter saldo com In.
correçees no DO. de 10 e 16 de Iacairo de 1968.
Transferência de titular de Pro-

cesso:

TransM. I T. Chemicala.'Ine.
ferência paia, o seu nome da patente
PI no 69.254 — Anote-se duas transferências. Exigenciaa
com exigenctas a curoprir: N9 129.585 — Lanar is de Brasil
G. A.
N 9 160.436 — Manchester, ladásbela Eletrônica .8 . À. .
William James Pp.
N9180.890
,
per. •
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C nanhia
Bissileira de Chocolate
Alcântara Machado Com.. e Eini4
( sição ao termo 814.034 - Marca: preendimarkos Ltda. (oposição ao
Foram mandados arquivar os prci- Di tonaata - T. 814.423 - Marzie - termo 818.322 - Marca. Farás).
Tejupa - T. 814.453 - Marca: Leal
cesso sabaixo mencionados:
Flanas Pharmaceutical
T. 818.538 - Marca: Nestal T. (oposição ao termo 807.259 - Marliepriblicado por ter_slido com incor- United States Rubber Company (ti17-1-68
n9 814.311 - Marca: Lat-Frigor).
reções no D.07, -de
ca: Dextran).
tular do reg. n o 177,257).
Taberna Guaira Ltda. (o posição ao Rosa S.A. Ind. e Com. de .Pro.
N9
570.088
Doai
Pires
Lima.
termo-647.773 - Titulo: Taberna). &dos Agrícolas toPosleão ao- tarugo
• Rio, 19 de janeiro de 1968
1419 570.067 - Doei Pires Lima.
E. R. Squibb & Sons, Inc. :oposi- ir 809.640 - Marca: Rainha).
570.455
Antoni
o13.
Cassini.
N9
ção
ao termo 820.621 - _dawst: PanOptics. Óculos e- Instrumentos
Privilégio de invenção indeferido
No 570.953 - Paplex Com. e Ind. Sulca).
Científicos Ltda. (oposição ao termo
Ltda.
• Ercil S.A, Com. e Ind. (oposiçao n9
No 154.349 - Nova máquina para deNPapéis
753.770 - Titulo: Pen-Ctica)
de Bebidas Apu- ao termo 829.014 - Marca: Ecil).
567.223
Ind.
o
moldar tijolos - Raul Cerar e Ante- carana Ltda.
Ilerbert
Hera & Cia. Ltda. (oposiRubem
Baptista
Chaves
(oposição
nor Batista.
N9 570.284 - Hernandes. Mayer & ao termo 828.752- - 'Marca: Vence ção ao terno
41,124 - Marca: Trás
Exigências
Cia. Ltda.
Corações).
N9 570.619 - Antonio Luciano de Demanda Em (Nagqi
Fiação e Tecelagem Campo Belo
Termos com exigências a
Banco Brasileiro da Ind. e Com. S.A.
Castro.
(oposição ao térmo 819.938 --:
cumprir:
S.A.
(opbsição
ao
termo
824.606
Marca: Acril).
-•
570.963
Epic
Eng.
de
ProNo
Titulo:
bico
T.
824,609
Titulo:
No 100.428 - Uniliersal 011 Pro- jetos Instalação e Conservação Metro Inco T. 824.612- Titulo: . Inco - • Sociedade Mineira de Lanches S.A.
(oposição ao termo 812.714 - Mar.
ducts Company.
Mecânica Ltda.
T. ' 824.613 - Titulo: imo - T. ca:
Xodó.
N9 148.888 - The General Tire & No 535.424 - Persil S.A. Adminis- no
8
24.819
Titulo:
muco
T.
Rubber Company.
tração e Participações. - Arquivem- n9 824.620 - Titulo: Inco - T. Farmácia e Laboratório Paulista de
se os processos.
n9 824.822 - Titulo: Inco - T. Homeopatia 1:tr: Alberto &obra S.A.
Is19 148.956 . - Iuds. Romi S.A.
no 824.624 r- Inco - T. (oposição ao termo 816.597 N9 158.878 - Ronco Incorporated.
n9 824.625 - Titulo: Inco - T. Hepadine) .
- N9 159.035 - José Oliveira de CarNOTICIAM°
n 9 824.828 - Titulo: bico
.T. • La Mundial S.A. (oposição ao ter-.
valho.
Gunnar Ivar Predn9 824.829 - Titulo: luro - T. mo 813.89'7 - Marca: 01r! Mag.)
N9 181.043
Oposições
n9 824.830 - Titulo: Inco - T. Ernetso Neugenbauer S.A. Inda.
holm.
n9 824.666 - Titulo: Ineo
N9 162.795 - "Vassillos Dintitrios
Reunidas (oposição ao termo 791.691
Rádio . Televisão Coroados S. A. n9 824.841 - Divo - T. - Marca: Amazonense),
Ounildis.
Stillit.
(oposição
ao
termo
823.006
Marno 824.647 - Titulo: Inco - T. São Paulo Alpargatas 8A. lepoNO 162.967 -- Gerald Barry
N9 163.010 - Seamark_ Couplings ca: Carpel - T. 623.007 - Marea: n9 824.870 - Titulo: Ince - T. sição
ao termo 823.025 - Marca:
Coroados).
n9
824.662 - Titulo: Inco)
Limited.
Conjugais - T. 821.648 - Marca:
No 166•132 2- Abraham Kruczan e Companhia Victrária Santa Marina •Arcou S.A. Inda. Eletro Meta- Bago
- T. 821.655 - Marea: Don
(oposição ao termo 821.448 - Mar- lúrgficas (oposição ao termo 823.668 Augustus).
Enrique Tenenbaurn.
- Titulo: Arcohtec).
No 188.884 - João José Abrahã.o, ca: Colorlux).
Luxvinil
(oposição ao termn 12( 165
Companhia , Sselft do. Brasil S.A. Agricola Soares & Cia. Ltda. (opo4k
-- Marca: Lmralni1),
• (oposição ao termo 818.918 - Marca: sição
Diversos
ao termo 816.668 - Marca: São Paulo Al pargatas S.A. 'opoVivace).
Primor).
sição ao termo 823.031 - Marca: 141-•
No 163.887 - Renato Buonomo 11"he National Wool Textile •Export Standard Oil Colnpany (oP02100 componente
- T. 821.716 - Marca: •
Corporation (oposição ao termo, nú- ao termo 814.396 --.- Marca: ParaMendonça. -. Arquivado.
Mini-Mocassin
- T. 821.832 - Marmero
814.991
Marca:
Vila
Roma519.146
Inbratex
Inbratez
• 1%19
química).
ca: Dandy
T. 821.387 -- Marare Ind. Brasileira de Tecidos Ltda. - na - T. 814.992 - Marca: Vila Ro- Huumble 011 & Refining Company Belpar)
.
el. 23. - Registre-se, sem direito ao mana).
(oposição ao termo 816.057 - Marca: Com. e Ind. Germano Stahl S.A.
uso isolado de Inbra e Tel.
LancOme, Scciété Anonyme (oposi- Captou).
(oposier ao tèrrno 817.348 - MarNo 539.026 - Atlântica - Cons- ção ao termo 814.332 - Marca: Mar
ca: I cal).
Imobiliária
Filadélfia
Ltda.
(opotrutora,. Atlântica Ltda. - el. 16.
gison).
Inda, de Produtos Alimenticios
Litton Bushaess Systems, Inc. siçã oao termo 820.618 - Marca: S.A. Ipasa (oposição ao term •I 813229
Desistência de processos . (oposição ao termo 818.403 - Marca: F T, 820.619 - Marca: F).
Dinamisa Ltda. (oposição ao termo - Marca: 1111ela)..
Magic Touch) .•
822.339 - Titulo: Dinaminas).
Armações de Açn "robe] S.A. (opo'Labs. Farmacêuticos Exactas S.A. Time British Petroleuni Company noCia.
Brasileira de Estimula A-400- sição ao termo r• :.879 - Marca:
(desistência do termo 456.671- Lirnited (oposição ao termo 812.453 - nomia CBE
(oposição
ao
termo
816.983
Dubai
T. 616.488 Marca: mar1Vlarea: Clarion). - Desistência em Marca: P 13).
•
- Marca: CBA).
lebel - T. 714.421 - Marca: Maordem. Arquive-se o procesho.
Chen:dal Company (opo- Construtécnica S A. Comercial e robel - T. 744.132 - Marca: DamH. K. Portar Compan y, -Inc. (de- . Timea•Dow
()termo( 812..823 - Marca: Construtora (oposição .ao termo nft- (lex T. 725.083 - Marca: Mabel).
sistência do termo 498.465 - Marca: sição
mero 816.449 - Nome Comercial: Spring /Mit DeVelopment Company
Crystal Volve). - Desistência em Dox).
.
The Barbizon Corporation (opost-' Engenharia e Com. Construtor, S.A.). (oposição ao termo 744.132 - Marca:
ordem. Arquive-se o processo.
çãd ao termo 818.364.- Marca: BarFernandes & Minkoves Ltda. (opo- Dunflex).
Lizt Benjamin Vieira (declara de- blzon).
sição ao termo 194.330
Titulo9
Armações da Aço Probel 8 A. (oposistência do termo 512.212 - Marca: Martini & Rossi S.p.A. (oposição Idolo das Camisas).
sição ao • tErmo 817.290 - Marca: •
Hieland Lad). - Desistência em or- ao termo 815.080 -- Marca : ArPraln CorPorntion (oposção ao ter-- Lurnibel).
dem. Arquive-se a processo.
mazém Martins).
814.261
Frama).
EditOra Abril Ltda. (oposiao ao
Mossman, Kock & Cia. Ltda. (de- . Distribuidora .Record de Serviços suoFiação
e Tecelagem Campo Beto termo 784.871 - Marca: Revista In•clara desistência do termo 583.231 - de Imprensa Ltda. (oposição ao ter- S.A. (oposição
ao
termo
810.939
dustrial).
Marca: Rio de Luz). - Desistência
T. 819.940 -.Mar- Quintbrasil Química Industial Tira-.
822.962 - Marca: Hoje é Dia Marca; Achil
"em ordem. Arquive-se o processo. mo
de _Bingo - T. 822.958 (- Marca: ca: Acril).
alleira S.A. (oposição ao termo nú.
.
Omnlutn S.A. Crédito, Financia- Bing000ll I T. 822.959 - Marea.
Tektron Inc. (oposição ao termo mero 782.981 -'Marca: Quimagron).
mento e Investimento (declara desis- Tele Bingo).
9 742.320 - Marca: Triunfo UltraTaPeecas' Gravações Ltda. (oposttência do termo 588.464 - Marca: Ind. e Com. •Atiantis Brasil Lida neanômico).
ção ao termo 821.070 - Marea • SteConrilum). - Desistência eu! or- (oposição ao termo 001.992 -- Mar
Cotorsificio
da
Torre
S.A.
(oposin°
Tape).
dem: Arquive-se o processo.
co.: Codid)'.
ção ao termo 818.251 - Marco; Alberto Lundgren Tecidos S.A.
lgibon S.A. (Indo. Alimentícias)
Láboratoires Rotassel (onosição Torre). •
(oposição ao termo 815.913 - Mulo:
(declara desistência do termo 618.633 Les
termo 817.003 - Marca: Ruo-- Pucci S.A. Artefatos de Borracha A Paulista).
- Marca: Kibon). - Desistência em ao
,••
.
(oposiçã oao termo 545.611.4 Marca: Companhia Metalúrgica Barbacã
ateia) .
ordem. 4*aq:tive-se o processo.
•Armações de Aço Proba' S.A. topo, Amazonas)
(oposição ao térmo 818.851 - Marca:
•
sição ao termo 817.060 - Marca: Se- Indo. Gassy Levar S.A. (oposição Perroductil - T. 818.850 FerroRecursos Interpostos
dobai - T. 817.061 - Marcar Seda- ao termo 816.325 - Marca: Dular). ductil - T. 816,849 - Marca: Ferbel - T.. 817.234 - Marca: Nova- 'bramoso Inds. Brasileiras de Mo, roductil).
Antall Chendcal Company (recurso bei)
.
ABC Veise l os e Serviços Ltda.
teri aisPara Polimento S.A. (oposi- (oposição
interposto ao indeferimento do terao termo 813.352 - Marca:
Ind. e Com. Kunz S.A. (oposição ção ao termo 819.656 - Marca: Do- T
mo 485.541 - Marca: Purple-K).
B C). , •
Frigorifico Maringá S.A. (recurso ao termo 805.324 - 'Marca: Pérola). minante) .
Clessy Levar S.A. (oposição
Interposto ao indeferimento do ter- •Transoto Ltda. (oposição ao termo Rascobrás Ind. e Com. de Tecidos aoInda.
termo 813,991 -Marca: Benzeno).
mo 523.848 - Marca: Frigma).
n9 817.677 -• Titulo: Transmoto). Ltaa. (oposição ao termo 800.616 - Ind.
Quiznica e Farmacêutica SeteNestlé S.A. (oposição ao termo nú- Marca: Ramos Magazine).
Cia. Mineração e Agricultura do mero
ring S.A. (oposição ao termo 813.533
,i
574.032
Marca:
Incafé
T.
Empresa
Promotora
de
Negócios
- Marca: lledilar).
, São Francisco Cominag (recurso in- n9 814.566 - Expressão: Zinho).
terposto ao deferimento do tfxmo • Companhia Brasileira de Chocola- Proneg 13/0 (oposição ao termo nú- Heberlein & Co. A.G. (oposição
aa
Nome
Comercial:
Co537.633
, n9
tes (oposição ao termo 817.792 -- mero 808.202 - Nome Comercial: termo 813.249 - Marca: Stexlanca).
' mig -Comercial e Tncorporadora Gui- Marca:
Prosseg Promoções e Corretagens de • Corning Glosa Works (oposição
Kremone).
marries Ltda.).
Ltda.
Nestlé S.A. (oposição 'ao ternao . nú.-; Seguros'
Cotonificio da Torre S.A. (oposi- termo 821.226 - marca: Pisoaram).
Aço Torsima S.A. (recurso Inter- mero 818.537 - Marca: Nestal - T. ção
lí,1
ao
termo
818.252 - Marca: National Peridica/ Publication8,
,I posto ao indeferimento do termo 119 814.454 - Marca: Leal - T. Torre),
Inc. (oposição ao tormo 818.303 no 819.168 - Marca: Nezraslca T.
• • •
I n9 560.286 -- Marca: Simabronz).
Bat-Man
T. 1,40.803
k;
Ibel S.A. Conservas Alimenticias n9 816.534 - Marca: Nestor-Sol - Inda. Gessy Leva ;A. (oposção Marca:
: 1 (recurso interposto ao dtferimetn do T. 816.533 - Marca: Nestor-Sol - ao termo 816.824 - Marca: Solar). Marca: Robin).
Ind.
de
Produtos
Alimentícios
II 1 termo 562.060 - Marca: amiba». T. 812.990 - Marca: Momo).
Inda. Varie S.A. Produtos Cipir- fiança S.A. (oposição ao tenro Comi
Ialle
Gráfica Editora Aquarela S.A. (re- Somara Ag. (oposição ao termo nú- gicos (oncoleão ao termo 815.768 - mero
804.215 - Marca: Pé de Moles
curso interposto a.- indeferimento do mero 815.912 -- Mar • a:P- Casa São Expressão:
T. 815.008 Cale Bela
Vista T. 804.214 - Mars
tértno 563.047 - Marca: Grua).
- Titulo: Santev .
•
Jorge).
ca: Fantasias de

Expediente das 'Divisões
e Seções

Arquivamento de processos

Mear Bele Ylistsb
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&ft 13.A. Ind. e Com. (oposição
Provenco - T. 819.608 ao térnso 813.038 - Marca: Eirl/bo- inalgiqia:. ~ene. T. 119.eoy
Provenco
T. 819.681 -Bel).
insigrda: Proveneo - T. 619.609 Papelaria 'Record 13.4. Com . e Ind. insígnia:
Provenco
T. 819.610 (oposição ao térm 0813.009 -.Mer- Insígnia:
Proviram T. 819.611 ca: Preços Padronizados).
insígnia: Provenco - T. 819.612 S.A. Indo. Reunidas P. MatarazzO Prowenoo
- T. 819.613 - insígnia:
(oposição ao *roo 813.875 Provenco - T. 819.614 - insígnia:
- A Jovem Xur).
Provenco - T. 819.614 - insígnia'
Su er Lo as AraPui S.A. (oposi- Provenco -'T. 819.616 - insignia:
ção ao ténue 813.952 - Marca: Fa- Prqvenoo
- T. 819.617 - insígnia:
raoult).
Provenco - T. 819.613 - insigniat
Metalúrgica Injecta Ltda. (oposi- Proveneo
819.619 - insigniai
ção ao termo 820.364 - Marca: In- Provenco - T.
T. 819.620 jetai).
- T. 819.621 - insígnia:
Usina Agrosil de Alimentos Ltda. Provenco
Provenco
819.622 - insignia:
(o osição ao 0=0 822.034 - Marca: Provento).
Osli) .
Irmãos S.A. (oposição
Cia. 17nlio doe Refinadores Aos- Allanonda.
timo 818.025 - Marca: Limp-Aear e Café (oposição ao termo 8221994 ao
car).
- Marca: União).
Indo. Elétricas Xmn S.A. (onont- Renda.'Priori & Cia. Lida, (oposição ao PlIrmo 420.148 - Marca: ção ao Urino 819.336 - Marca: Emblemática).
Crown).
Tintas 'União Ltda. (oposição ao Cozas da Banha Com. e Ind. S.A.
térmo 821.401 - Marca: Ridroplast). (oposição ao termo 822.966 - tftulat
Joseph Bancraft & Sons Co. Copo- Armazeno da Ranha - T. 822.967
Marca - título: Armazem da Banha).
•deão ao térmo 812.706:
White (ot).
'neste Ind. e Com. de Cafés Fi- Editora Abril Ltda. (oposição ao
nos S.A. (oPoi o ao térmo 822.157 telrmo 618.526 - Marca: Estilo).
- Marca: 13rasIda).
PubAcitária, Paulista S.A. (npodao tétano 820.210 - Marca: PaT1-.
Rumble 011 Es Refining C.onapanY_ eão
lista - T. 818.338 - Nome Comer(oposição ao térnao 819.598 - Mar- cial:
Consultoria Paulista de Relações
ca: PrIvenco (insígnia) - T. 819.599 Públicas).
T. 819.590
- insígnia: Provenco
0- insígnia: Provenco - T. 819.801
Rasenclever'S.A. Ferragens e Má- insígnia: Provenco - T. 810.602 quinas (o osição ao tén:ao .312 756 Marca: ProVenco - T. 819.603 - Mana: Mod.ver - T. 812.757 inshrn a: Provenco - T. 819.604 - Nome: /ladeou Química Distriins1gnia9 Provenco - T. 819.605 - buidora Ltda..).

p j
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Cettificados Expedidos

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 2 DE JA/40 DE 1968

p er

Ficam notificados os requerentes dos ~Idos ibalao mencionados

a com arec em a úste DePartamento, no prazo de 90 dias, a fim de efe-

tuarem o pagamento do taxa, de actIrdo com o Decreto nv 254. de 28 de
fevereiro de 1967.
Registros

T&mos

,

Registros:

Registros
-

528.289
528.290
-1528.291
528.292
528.293
528.294
529.245
528.298
528.297
528.298
428.299
528.200
1=101,
528.102
578.203
518.205
528.206

366.719
$88.720
368./21
386.722
166.7n
366.724
364.795
3811.728366.727
966.728
366.729
308.780
366.731
388.732
388.733
368.734
386.735
386 728
366.73/
366.738
366.739
368.740
366.741
368,742
.368.743
$86.744
840.745
366..746
386.147
308.748
366.149
386.750
$86.751
366.152
364.783
364:754
366,155
368.156
368.757
866.758
366.759
380.760
366.761
300.762
neR
366.764
366.765
386.786
866./67
866.768
368.769

fI

f' nn7
)528308

521.'09
520.210
• 528.212
528.213
520.814
528 315
528.217
FeW. 919

528.319
821.890
588.892
528.124
528.849
529.113
529.818
529.481
530.028890.048

565.874
520.671
530.206
580.808
539.309
580.410
531.886
590,577
530.838
380.094
531.073
531.162
531.224
521.336
921.443
531.614
531.705
531.188
532.045

8014,770

866.771
368:772
386.773
366.774
pee.775
386.776
266.1777.

15" ."M

,

532.733
368.716
528288
432.734
368.717
528.287
532.757
366.718
528.288

1

368.778
366.779
366.180

Janeiro de 1968

f.

532.285
532.571

,N••nn••••••••

Pno
cdup a-scs 3Dm
t
.
DIVULGAÇ10 N 1.009
Prep, lirerr
à Vodu
Chaanabeas •
,AgendIIàMiflhittl1OdaPUes&
Beçao de Veadas: Av. Itodzigues Alves. 111
ateadmie a pedidos pdo Serviço de Reelababe Peotd
e
ral Zoas%
Na aede de DIN

-

533.323 832.362
633.366
533.461
534.581
525.021
538.091
535.187
535.283
535.330
535.231
535.538
537.278
537.627#
527.674
587.895
56e526
524.245
524.246
524.248
887.823
588.430
533.524538.560
589.826
539.472
540.186

540.29e,

540.999
540.806
540.533
540.1r2
540.0
540.838
540.782
540.193
540.1128
540.909
540.875
541.001
541.817
541.053
541.179
541.226
541.229
541.822
541.220
541,342
Z4/.259
541.399
541527
642.099
542.126
54.269
542•844

142.843
543.214
665.450'

368.781
366.782
386.783
386.1811
386.785
368.788
386.787
866.188
866.789
366.790
866.701
, 366.792
388.793
386.794
. 386.795
366.726
366.797
386.798
368.799
368.800
348.1501
330.1102

sefl.pos

366.804
2116.505
304.9na
368.807
366.60.5
368.209
366.810
366.811
386.812
_366.813,
860.814
306.815
366.816
386 817
866.818
366.819
968.820
388.821
368.822
366.823
4 368.824
$68.325
386.826
$66.827
368.828
360.828
366.830
368.881
368.882
366.833
368.834
389.835
366.836
386.837
368.333
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da acordo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial
TERMOS • DEPOSITADOS
• EM- 22-11-67
N9 833.308

rei CAILPO GRANDE
Ind.

Brasileira

N9 833.316
. Clame , 8
Artigos: Secadores industriais; ventiladores; dutos para ventilação; dutos
para ar condicionado; aparelhos de
• AS GAMADINHAS d.'
ar refrigerado; aparelhos de refrigeInd.
Brasileira
raçAo; aparelhos retrlgeraden geladeiras; sorveteiras
Requerente: Lineais Andolpho MA219 833.312

Estabeleciao em Sita Paulo

Mame 33

tfclos; farinhas ~encimas; irios era
geral; massas alimentícias; óleos .aumentícioe; pães; peixes; raizes comestíveis; sanduíches; sucos alimentidos; tubérculos comestíveis; vinagro

11' 833.322

MARIVONS

Requerente: Refrigeração Canspe
V= conjunto vocal e musical
Ind. Brasileira'
Grande Ltda..
Estabelecido em São Paulo
249 833.311
Clame 8
1 Requerente:, Fábrica de Bebidas
Artigos: Aparelhos de ar refrigerado,
Marivone Ltda.
geladeiras, aparelhos de refrigeração,
*Apples"
Estabelecido em São Paulo
yentiladores. sorveteiras, 'balcões fri- •Iíequerente:• Lanchonete
Ltda.
Classe 43
gorificas, aparelhos de refrigeraçao
Irshtbebicido an São Paulo
Artigos: Aguardente; e.nizete; apert
,1~
Classe 41
tiros; bagaceiro; bitter; brandy; ca•
N9 833.307
Artigos: Lanches dr. Aliche; morta- Requerente: Trutaa liceempee Ltda. chaça; cervejas; c3nhaques; extrato
dela; presunto; roz-bife; queijo; eade malte fermentado; remeta; min'
Estabelecido em Sio Paulo
lame; salsichas; P ala; rtitaci;6
licores; rum; vinhos; vodca; vinho es:
e01A;
•Mela 41
*.
lua FRANGO
linguiça; chouriço churrascos 1
. ptanante; whisky; verinuth
. .
Artigos: Abacates; abacaxis; anietiele;
bananas; caju; carambolais, caqui,
9/9 833.311
Ni 833.323
cereja; ligo; manga; mamilo; iaranRequerente: José Henrique da Fonjaa; tangerinas; melancias; paseeoc;
seca Filho
Peru; in062; melão; uva; jaboticaba
Estabelecido em SM Paulo
MENPHIS
Classe: 19 e 41
2/9 833.318 -Titulo

• APPLEIS
'Ind. 'Breei/eira'

MOUfficelra.

-

'Ind. Brasileira

li' 833.308
• Requerente: linprer Importaçao
•
Representações Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 47
Artigos: Alceai motor; cfra para fhtminaçáo fluidos combustíveis; BalRíquerente: Albatroz Indúsiria e
Comércio Ltda.
dos luixtricantes; fluidos para freios;
fluidos para ~nação; flukin para
Estabelecido em São Paula
isqueiro; ria; combustíveis; gas para
Glasse 24
Fitilhoa berbeuates, cadarços Ruminação; gasolina; ~uras para
lubrificação; e ihmknaçãe: Irma
debruns e pavios, ~hos e

ALBATROZ *
Ind. Brasileira
"

:hos

-

Ne 833.309
md

lubrificantes; &eus, lubrificantes;
óleos para amortecedores; eieos para

aquecimento; Óleos para iluirdsiaçais;
. petróleo refinado e querosene.

91.
84 PE344-1

Brasileira;

Ne. 833.314 -

•

Requerente: Eletrdnico NÓvo Rio
Ltda.
Estabelecido em São Paaio
Classe 8
Artigos: Acendedores; acumuladores;
aparelhos de ar refrigerado; aparelhos de refrigeração; aparelhos refrigerados;-batedeiras; bobir-as; alamais; chaves automáticas; liquidifica.
dores; mostradores; rádios; sorveteiras; aparelohs de televisão; toca-dissoe; tomadas; ventiladores; maquinas
de lavar roupa; abajures; aparelhos
amplificadores
919 833.311

an;.ZUgulle iria.

Requerente: Idelmino Ferie*
Estabelecido em São Paulo

Clame 90
Artigos: Calçados
21, 833.319

• MIM
Ind. .DraailairA

n minis n
Ind. 'Brasil:01Pa

Comércio de Móveis Ltda.
Zetabelecido era Sio Paulo
Classe 40

souteines e vestidos
N9 833.315

n ORILU *
ma. Brasileira
-

Requerente: Textil Orla Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Clame 23

Artigos: Tecidos de . algodão tecidos
de alpaca; teciods de caroá; aparas
de tecidos; tecidos de casesnira; tecidos de celulose; tecidos de cetim;

NORCAFÊ " Ind. Brasileira .
Requerente: Cia. Norceste de Caft

Solúvel

Classe 24
Artigos: Alaniares; cadarços; cordões
para , calçados; cordéis; entretelas:
Mu; ~e; ~gentes e galões para

cortinas

Ciasse 34
Artigos: Capachos; cortinas; cortina.

dos; encerados; linóleos; oleados;
passadeiras; persianaa, e tapetes
•
219 833.324

e viso=

Classe 24
Artigos: Alienares; cadarços; cordões
para calçados; cordéis; entretelas;
fitas, Milhos; pingentes e galões para

cortinas

Estabelecido em São Paulo
Clame 41
Artigos: Café solúvel

Classe 34
Artigos: Capachos; cortinas; cortinados; encerados; linóleos; oleados;
pe,asadefras; persianas e tapetes

N9 833.321

• N.9 833.328

DieTIgfifielra

-,

n•n

•Bandeirante S. A.

Estabelecido em São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos feitos com fios de
algodão; alpaca; cambraia; sanhamo.
cuca; caseaste; go:lerão. jersey;
juta; lã; linho; nyton; . opala; seda •

Artigos: Acolchoada; para móvele, arMONZA
Mama; berços.; _ cadeiras de violas;
cadeiras cosi rodas; "camas mar mo- :Ilide Brasileira'
las; cadeiras comuns; =deka& para
escritório; camiseiros; camas comuns,
colchões; conjuntos de móveis; cria:- I Requerente: Indústria de Tapetes
do-mudo; cristaleiras; divina;
Bandeirante S. A.
Wien; guarda-comidas; guarda-low
Estabelecido em São Paulo
- ças; guarda-roupa e poltronas
Classe 33
Artigos: Tecidos feitos com fios de
bhisées; botam cache-cola; ealçu;
.
algodão; alpaca; cambraia; canhamo;
a33.320
calcinhas; camisetas; cambieam a.=troa; casemún; gorannin: JerseVi
missa, casacos; ceroulas; combinações.
juta; lã; linho; nylon; opa/a; seda
ecbarpes; lenços; manieta; meias;

tecidos de crepe; tecidos de cretone, Requerente: Mercantil Altinease
tecidos de gaze; tecidos de gomarão;
Ltda.
tecidos de jersey; tecidos de juta.
Estabelecido em Saci Paulo
linhagem; tecidos de Unho; tecidos
Classe 41
Requerente: Bailar Ino :Poineotos • de malha; tecidos de ramy; tecidos Artigos: Azeites, balas; café; carnes
Téc.nicos Ltda.
de nylon; tecidos de seda; retalhos de todos os tipos, cereais; cremes,
Estabelecgo em SM Paulo
de tecidos
extratos alimentícios; farelos annum•

Requerente: Indústria do Tapetes

viscos.,

—

Requerente: Delphis — Indústria e

Requerente: DIFAMA. — Divulgaçã;
da Pesca Marítima Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 93
Artigos: Livros, revistas, jornali, boRequerente: Indústria puta Arfara
letins e suplementos
Ltda.
Estabe/ecido em São Paulo
N9 833.310
Classe 36
Artigos: Anãguas; aventais; bruna,

AdrgrafUlra

FERRETTI *
Ind. Brasileira.

Ind. ,

eira.

Requerente: — Indústria de Tapetem
Bandeirante 8/A.
Estabelecido em São Paulo
Classes: 23,24 e 34
Artigos: — Tecidos feitos com fiai

de algodão, alpaca, cambraia, =mimo

mo, can* casemira, gorliorão, lanar.
juta, 111, Itrihn- n7kel, (Vida, seda
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ras, poltronas, porta-abajours st*
N.9 833,332
coa para desenhar, blocos para escrexorina de móveis; porta--chapéus sob
ver, brochuras não impressas, papel
forma de móvel, porta-retratos sob
Para cabogramas, cadernetas em
forma de móveis, porta-roupas sob,
branco, cadernos escolares, cadernos — m súcmig Mmva
-arma de móveis, porta-sapatos Golã
para desenha, caixas de papelão, caiorma de móveis, porta-vasos, sob
pas de papel para documentos, capas
..orraa de móveis, prateleiras formande papelão para documentos, canei— Sueena Imóveis S.A. do, um móvel, pslchés, pules, sapateiros de Papel, carteiras . de papelão,
ras, sofás, sttmiers, roupeiras, iraEstabelecido em São Paulo
cartolina, cartões de identidade, carvesseiros, vitrinas ,sob forma de
Classes: 16, 33 e 25
tões de visitas, cartões sncgces, cartumóveis
Expressão de propaganda
chos de cartolina não de outras clasPlanogrefloas, cheques
ses, bchaPas
N.9 833.336
N.9 833.334
em '. raneo, duplicatas, encadernações
de Papel, encadernação de papelão,
envelopes, envólueros de papel, envólucros de papelão, etiquetas, .faturas,
ORTHO-RELEX "
.nRIBEIRA si
ffahas de celulose, folhas de _papei,
Olhas de papelão, fólhaii sndices,
Ind.Brásileira,Ind.Brasileira
guardanapos de papel, rótulo de pa- •
pel, talão de cabogramas, talão de ingressos, talão de passagens, talão de • Requerente; — Comerciai Treviao de Requerente: — Plugo Baixas Jacob
Estabelecido em. São Paulo
promissórias, talão de radiogramas,
Produtos Alimentícios
Classe 10
talão de recibos, tubetes de cartão,
Estabelecido em São -'asilo
Artigos: — Colchões ortopédicos, motubetes de papel, vasos de cartolina
.Çlasse 41
ias ortopédicas, almofadas para fina
ou papelão, livros não impressos, ma- Artigos: — Queijos,
requeijões, quei- medicinais, aparelhai ortopédicos, allas de papelão, mata-borrão, notas jo ralado, leite, coalhada,
doces dp mofadas para agueeisaento e rins
fiscais; notas promissórias, orçamen- leite, creme de leite, leite condensadb
médicos, assentos par enfermos
tos de papel, papel absorvente, papel
e almofadas térmicas
almaço, papel aluminizado, papel ca- e em pó, margarina e manteiga
Classe 40
latina, papel crepon, papel carta, paN.9 833.335
Artigos: -r_ Colchões, acolchoados
pel de celulase, papel de linho, papel
para móveis, almofadas para móveis,
de seda, papel encerado, papel estamtravesseiros, encostos estofados, as>
Requerente: Poli Costuras Ltda., nhado, papel higiênico, papel Impersentes acolchoados, estofamentos para
Estabelecido em São Paulo.
meável, papel • linha dágua, papel
A
REN
móveis, poltronas. sofás, sofa-cama,
Classe 22
para desenho, papel para- embrulho,
Artigos: Fios e linhas para costurar. papel para eneadernaraão,„ papel para
, pufes, colchões de molas e Mana
Ind. Bra s ilei
tricotar e bordar .
escrever,
Papel
para
impressão,
papeClasse 34
N. 833.337
para qualquer fim, papelinos para Requerente: — "Arena" — ArquiteArtigos: Capachos, cortinadas, tape-, lão
fina
variados,
passagens
de
papel
ou
Administração
tes, esteiras e encerados
cartolina, pastas • de cartolina, pro- tura, Engenharia,
Limitada
Classe 36
•
s' A R T F. A'C
missórias
em
branco,
papel
para
raArtigos: Sapatos; chinelos; sandálias; diogramas, recibos em branco, recipi- • Estabelecido em são Paulo botas; tamancos; para homens; ire- entes de papel, recipientes da papeClasse 40
Ind .5rà
ira•
. uhoras e crianças
lão, rosetas de papel, rólo de papel, Artigorx — Porta-abajmus (sob for•
ma
de
móveis),
acolchoados
para
mótalão de telegramas, telegramas em
Requerente: — Editam 3aret
/41.9 833.327
branco, tubos de cartão, tubos de veis, almofadas para móveis, aparaMigotto
dores, armações sob forma de móveis,
papel, "tubos de papelão e
Estabelecido em São Paulo
Inclusive
para
escritórios,
armários,
tubetes
de
papelão
Classe
if
f CHATTANOOGA
bares sob forma -de móveis; berços, Artigos:
~tia para corte de
biombos sob forma de móveis, buffets, papei e papelão,
N.9 833.330
Ind.' Brasileitil
matrizes
par corte
Marearia cabides sob forma de mó- e vinco em papelão, facas, facões,
fusob
assentos
acolchoados,
b
vei,
alcões
-°'02
radores manuais, instrumentos pariuiIARABOZ.4.
forma
de
móveis,'
bancos
comuns,
Requerente: --Indústria de Tapetes
rantes e cortantes não de'outras
bancos de igreja, bancos de jardim, claves,
Bandeirante S/A.
Requerente: /- Marcos Ripper Zano- bancos
perfuradores (ferramentasl e
escolares,
banquetas,
dispensas
Estabelecido_ em São Paulo
na, Antonio Botelho de Preit,as, José sob forma de móveis, clivaria, dormitemam
Classe: 23, 24 e 34
Oscar Ripper Zanona e João Batida tórios, encostos, estofados, escabelos,
Artigos: — Tecidos feitos com fios de
de Andrade
N.9 833.338
arcanos, eacrivaninhas, espreguiçaalgodão, alpaca, cambraia, ~amo,
Estabelecido em São Paulo
deiras,
cadeiras
de
molas,
cadeiras
de
carok casemira, gorgorão, jersey, Juta,
50
rodas, -cadeiras de dentista, cadeiras
lã, linho, nylon, opala, sada e viscosa; „artigo': — Classeconjunto
musical, de escritório, cadeiras para banho,
Mamares, cadarços, cordões para calVECÁP•
cadeiras para enfermos, cadeiras para
vocal, instrumental, artistica e
çados, cordéis, entretelas, fitas, fiti.
Inválidos, cadeiras para paralíticos,
orquestral
lhos, pingentes e galões para corticaixas sob forma de móveis, caixas
Ind. Bras ileira
nas; Capachos, cortinas, cortinados,
N. 833.331
para rádio sob forma de móveis, caiencerados, linóleos, oleados, paasadedxas
para
tdavião,
sob
forma
de
móras, persianas e tapetes
veia camas com molas, camas com Requerente: VECAP" — Vekuloa da
• O t.OS littRABU 11,
rodas, Camas comuns, camas
N.9 833.328
Capital Ltda.
talaras, camas para enfermos, camiEstabelecido e melão Paulo
WitvPanlo -Capita/
seiros, canapés, cantoneiras, caminhos
Classe 21
Requerente:
Marcos nipper Zano- • mama (Inclusive para refeições e
• ÇOKERCIAVTOS
na, Antonio Botelho de Freitas, José para escritórios), porta-chapéus (sob Artigos: — Alavancas de câmbio, -tonbulanclas e suas partes integrantes,
Ind. Bras 3141 Oscar Ripper Zanona e João Batista forma de móveis), Porta-cinzeiros amortecedoras
de vexarias, aros para
de Andrade
(sob forma de móveis), colchões, colunas, cómodos, consolas, criado-mu- vascular, automóveis e suas partes tuEstabelecido
em
alio
Paulo
tegrairtes,
auto-caminhões
e suas
do, crltaleiras discotecas, sob forma partes integrantes, auto-motrizes
Requerente: — Comerciantes e
Gane 33
e
de móveis, móveis para varanda, OSImóveis Ltda.
Titulo
tantes, eztofamentos para m veta suas partes integrantes, aviões e sum.
EBtabeleoldo em Mio Paulo
estrados de cama etagerea, estofa- partes Integrantes, balões paar naveN.9 833.333. •—
Classe 21
mentos
para móveis, estrados de 4-a- gação, aérea e suas partes integra aArtigos: — Veicudas motorizados
ma, faldistórios, gabinetes para copa tes, bancos de veseuloa, barcas e ausa
e cozinha, geneflexórios, guarda-ca- partes integrantes, barcos e suas parN.9 833.329
nacos, guarda-comidas, guarda louças t es integrantes, bicicletas e suas pare
guarda-diacos, sob forma de miada tas integrantes, bondes e suas Partia.
guarda-roupas, guarrialsapataa, guar- integrantes, botes e suas Portes Imite.
n MEGA PLAST
da-Vesticlos, nrapotecas sob forma de grantes, braços para Vestidos, brequea,
móveis, meirinhas, mezinhas de caba- calotas, dimano de ar para vekuloa,
Ind.Brasileiia;
cetra, mesinhas de escritório, mesinhas camionetas e suas partea mtegrana
com rodas (inchudve paar escritório e Uca, caminhões e suas partes iaterestaurante), mócho, molduras, gra- graatea, canoas e suas partes in-te
Requerente: — "Mega Plast" Indúsdas sob forma de móveis, mostruários grantes, carretas e suaspartes ente.
tria de Plásticos Ltda.
sob forma de móvel, móveis para co- grafites. carroças e suas partes inteEstabelecido em São Paulo
isinha, móveis para jardim, porta- grantes, carrocerias, carros irrigadoClasse 38
cinzeiros,
sob forma de. móveis, por- kes e suas partes integrantes, merca
endas
em
gamo,
Ag
—
Artigos:
ta-quadros, sob forma de . móveis, mó- reboques e suas partes integrantes,
bens em branco, argolas de papel ou
móveis para hospitais, móveis Para carros tanques es'auas partes integraaapapelão, bilhetes de ingresso, bilhetes
escritórios (asceta cofres e fichários), tas, cascos de embarcações, chapas
de passabens, blocos para cálculos,
para vekulos, chassis, desligadeiras
móveis paar hospitais, móveis
blocos para correspondência, arca de
papel ou papelão, balões de papel Requerente: — Ames Empre4nda. igrejas, móveis para rádio, aferi: de vekuloe, direçõea de 'esculca, dirlpara sala de jantar, móvel para sala Viseis e atura partes integrantes, drapar enfeitar, ingressos de papel ou
'
mentos Ltda
de visitas, móveis para sala de tape- gas; eixos de direção de vekulos, eixos
cartolina, lenços de papel, livros coEstabelecido em fia" tarctais em branco, livros de contara, móveis para televisão, oratórias de vascular, elevadores, embercaçOes
Cla,a?e 33
bilidades, livros ficais em branco, blo=
quarido móveis, otoraanas, penteadet-e suas parus integrantes, engate& de
Titulo de Estabeleciniarto
,
Viscosa; Alamares, cadarços, cordões
para calçados, cordéis, entretelas, fita* Milhos, pingentes e galõei para
cortinas; capachos, cortinas, cortinaacs, encerados, linóleos, oleadas,
passadeiras, persianas e tapetes
N9 833.335

•
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• vesculos, escadas rodante.s, esocallhas,
estasbos ue voemos, nelas 'de velculos.
• empoes para vaso-uma, hélices es ve3calca, areies de va lsemos, ateiras
paar amuais, inrgoes e tias partes
integrantes, guia:toes paar veftcuices,
heaces cae venalsos, jangadas, .ancnas
e suas partes integrantes, 'emes, locomotivas e suas partes integrantes,
manive/as pata vesmios, :nastrus, molas os veteanos, motoctu os e suas
partes insegiairt+a, rebocauores e suas
partes Antegrantes, reboques e %LM
partes integrantes, remoa, rodas de
vescwas, rocias motores e suas partes
tntegransesi motociCiesaa e suas partes integrantes, motociclos e suas
partes integrantes, motofurgóes e
tuas partes integrantes, motoretas e
suas partes integrantes, naves e suas
partes Integrantes,' navios e Nuas
partas integrantes, para-brisas de
acocoras, par a.-choquea de vekulaa,
~usinas cie ve9culos, pedida de
cymbio, petroleiros e suas portes integrantes,. pialc-ups e suas partes integrantes,. par-míticos de ve9e1.110s.
pont45eS de ve -cuias, radiadores para
vestulos, raio* para bicicletas, -sedas,
toletes para Monos, tratores não
agrscolas, troles, vesculos e suas parte integrantes, trtsleibus e auas partes integrantes, trucks e suas partas
integrantes, vagões e suas partes Antegrantes, vagonetas e • suas partes
Integrantes, varais de vesculos e
varetas paar vesculos
N°.833.339
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classe: se

Artigos: Produtos ou materiais para
construções
Artigos': Drtpreasos
•
Classe:' 50
Artigos: Operações bancarias, administração, participações, inventimentoa, financiamentos, seguros, corretagens e negócios imobiliário"
, 159' 831.341
.
..
•
2/..W.C.N.iil
"Arasileira
,
,

TneL,'

.

Requerente: Reter — Móveis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
•
Artigos: Bancos banquetas, berços,
biombos, cadeiras, &Uns, escrivaninhas, guarda-roupas, guarda-louças,
mesas, poltronas, estofadas ou não,
sofás, sofás-camas, móveis para
decorações
—..
159 833.342
,
T "

,4D1,7

.

g, DA: FONTE Q_Q

E IMPOW.v

•,

.

.

Requerente: Casa da Ponte Comercial
e Importadora Ltda.
Local: São Paulo
Clames: 42 e 41
.... Titulo de estabelecimento
. Na •833.343
- —

bli 833.347

_ Classe: 41
•
Artigoki Queijo, doce de Iene, reguei.
já°, manteiga, qualbada, yogurth, lei.
te. Salame, +Salsichas, mortadela, presa
ITAIMRASIL
Finto, ros-bife, touciabos e carnes
Ind. -arasIleira
verdes, linguiça, paio, chouriço, banhas, patês e copa
Requerente: Dienalúrgica ntalbriali"
Limitada
159 83E353
Local. Otto Paulo
Classe: b
Artigos: Aço, chuninio• alpaca, anti"IRMAOS UNIDOS
mónio, argenta*. bronze, chumbb, cobre, estanho, ferro, gusa. latão, meInd. Brasileira
tais ,pam ligoa,,,niquel, platina, prata,
•'zineo
Requerente :Bar e Lanches Irmãos
179 -833.348
'Unidos 14da.
Local: São Paulo
11.1n 21IX
Classe: 41
Artigos: taiobas de: &fiche, mortadeinAtietria Brasileira
la, presunto, roz-bff e, queijo, salame,
salsichas, linguiça, chouriço, copa,
Requerente Rapta.— Materiais
paio, patês e churrasooa
-para Escritório Ltda,
Local: São Paulo
• N9 833.354
Classe: 17
Artigos: Arquivos, apontadores, borrachas, canetas, carimbos, Clipe, chassiiicadóres, cofre, colas, du~tas, es"ALENCAR MONS
quadros, fita para máquinas de esE DECORAÇuES •
critórios, grampeadores, lápis, máquinas para calcular, máquinas para escrever, norinógrafos, pincéis, papel
carbono e tintas para escrever
Requerente: José Alencar Parreira
No 833.349
Local: 13ão Paulo
Classe: 40
Titulo
N9 833.355
•nn01111.

MA/R0 * -

Ind. izrasilelral

SEAG Brasileira

Requerente: Main) PubbsiciaGe Mak
Local: Mo Paulo
Classe: 52
Artigos: Almanaques agendas, bole..
tina, boletins impressos, folhetos, jor..
nela. livros. Peças cinematografa:as,

`.1114.

•
.
i..._
Requerente: Marcenaria Sei* Usai.

Requerente: Indústria de Tecidos
e Confeaçôee Run Ltda.
• São Paulo
Clame: 2$ peças teatrais, programas de tetos.
Classe: 40
Irtigos: Armários, bancos, banquetas*, Artigos: Tecidos de algodão, tecidos são, programas radiofónicos, suple= buffets, cadeiras, camas, do de linho, cânhamo, juta, tecidos de menots juvenis e ilustrados e reviaestantes, mesas, mesinhas, =nal, tecidos plásticos, impermeáveis,
tas
tecidos de seda natural a rábion, te• penteadeira., poltronas e sofás
833.806
eidos
de
toe
trtificiais,
Sanadas
e
.
Na 833.344..
•
tecidos de- lã ou pêlo em peças •
No 833,350
ITAPIMA - ••
I
tr
,
Ind.
;Brasileira
.
01
2
0PULAR
,pA
FONTE
ae i eira
•

IIALLES

.Local: 85.o jaula

-£Ap 3). ÉOPT E-

Requerente: Banco Banes
4,
- de Deaenvolvimento e Investimentos ,
Sociedade Anónima
•.
Letal: São Pardo
Requerente: Casa da Ponte Comercial
e Importadora Ltda.
Cisme: 18
.
Local: São Paulo
Artigos: Produtos ou materiais para
•
coustropeas
. * Claase: 0.2
Artigo*: Aguardente, aperitivos, DerClame: 50
Artigos: Operações bancária, admi .. vejas, chopps, conhaques, gim, rum,
,v1nhos e whIsIV
nistração, participações, investiram
toe, financiamentos, seguros, corre
. N' 833.215
gene e negócios Imobilierios
Classe: 38
DIpROPARMA
Artigos: Impressos
.1.na,
Brasileira
833•340
N9

,
FUNDO
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Requerente: Diprofarraa Ltda.
Local: Sito Pauio
Classe: Il
Artigos: Produtos tarmaceuticoa,
em geral
N9 833.340

Brasileira,

Requerente: Restaurante "Popular
• da Ponte" Ltda.
Local: dão Paulo _
Clamei' 41
Artigos: Rimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maioneses, raVioll, ettotos, Isaarshas, ma4atronadas,
ealadai
.
arrOst,
r:9
8e :aturo& 'ao braga, bise a cavalo,
bife a rallanesa, snocchl e
.
_ churrasco"
N9 833,151
-

•

:e

Requerente: Móveis de AÇO Itapura
Ltda.
Local: -São Paulo
Clame: 40
Artigos: Armários, arquicars ci. 1n40,
cadeira* de mólas de aço, cadeiras
para escritório carrinhos-mesas do
aço, mesas de aço para escritório, escrivaninhas de aço, estantes de aço,
mesinhas desço, mesinha de escrito.
rio, moveis para escritório, itiellbstus,
cofres, prateleiras de aço, mesnihas
para telefones, dormitórios, guardaguarda..
louças, guarda-comidas
dotipts, criado-olá&
' 14* 833.357

Xmd. Brasileira

Requerente: Dipemar
Divulgação
da Pesca *Marítima Ltda.
Local: São Paulo
_
Classe: 82
Requetiente: Auo atecanica rondem
' Artigos: Livros, revistas, jornais,
rnd?EG3rasileira
boletins e supiementoa
Local: São Paulo
Classe: 21
,
pe+
-33.352
.
Artigos: Alavanca de câmbio, autor.
•
teced ores, veicules, aros para varai",
,
•
breques, calcina, câmaras de ar para,
Requerente: José Roberto Samogin
" RID ACMA t
veiculas, earroccrias, times •relaccatirs
& Companlais.
Israsueira
e suas partes integrarretiodireeoet de
Local: São Paljlo
veio" eixos de talentos, guidões de
'
Classe: 42
Requevente. ar.aeo Haues
veiemos, molas de veiculo. • parade Desenvolvimento e lairestimen a Artigos: Aguardente, aperitivos, bati
das, cachaça, cervejas, ,choppe, co • Requerente:
Acima 'MUCUIM; britas de veicule*, pare-elrnuel+ de
Sociedade Anônima
veiculas para-lamas de velculos e ro•.
Pr!cs. Ltda.
ninou% ging • licores, rum, vinhol
Local: São Paulo
das de veiculas.
•oroilka. e whlakv
Local: São ?atila
Classe: 18
"

a
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tecido de jersey, tecidos de juta, te119 833.367
cidos de lã, linhagem tecidos de
linho, tecidos impregnados de carvão
1 para revestimentos, -tecidos de celuATENÁ"
n
S
I
SILVIO
/n
.
lose, tecidos de cetim, tecidos de
Brasileira
rw3..
crepe, tecidos de cretone, tecidos de
Ind.Brasileire
elásticos, fazendas rd peças, tecidos
de flanelas, ruiu, tecidos de fustão,
IRequerente: Sylvio Guimarães _No- tecidos de gabardine, panos em peça Requerente: iAtena" Editora Ltda.
Local: São Paulo
-guelra
para qualquer fim, tecidos de papei,
Classe: 32
Local: São Paulo
penal, percalina, tecidos 'pláísticos,
Classes: 41 42 43 Titulo
tecidos entremeados de prata, tecidos Artigos: Alamanaques, álbuns imn30 S242.359
de rami, tecidos cl rayon, retalhos de pressos, anuários, calendários; catálotecidos, sarja, sarjinha, tecidos de gos crônicas- impressas, designação de
alba, tecidos de matéria plástica, filmes, designação • de peças teatrais,
morim, musseline, tecidos de , nylon, discursos..Impreseos, folhetos Imprestecidos de opala, tecidos entremeados sos, foli•ilehas impressas, histórias im11 N.S.D0 PERPETUO
de ouro, organdi, paro — peco, pano pressas, índices telefônicos, publicaSOCORRO "
•
couro, tecidos de seda, tecidos de ções impressas, revistas =peasses,
1Ind. nrasileire; —
setim, tafetás, tecidos em geral, te- revistas impressas: romances impresroteiro impressos de filmes, roteii cidos de sêda, tecidos de setim taf e- o,
tas, tecidos em gere,l,tceidos para ros impressos- de peças teatrais, JorRequerenre. nar e Inumes N.S. cl quaisquer fins de peça% tecidos re- nais livros, musicas impressas, oraPerpetuo Socorro Ltda.
vestidas de qualiluer material; teias ções impressas, peças cinematográfiLocal: São Paulo
m peça exceto de fnetal, resultantes cas, ecos teatrais, poesias Impressas,
de circo, programa de- ráClasse: 41
de tecelagem 'Tum or veludo, tecidos programas
dio, programas' de tefiliãO, prograArtigos: Lanches de aliche, mortade vidro, tecidos' de /tacteie.
mas iinliressos, propaganda imprestecleis, presunto, roz-bife, queijo, saN9833.364
sas escrita, prospectos impressos eslame, salsichas, paio, patês, laouriço,
critos, prosas impressa, a scripteffl de
-copa, patês ,c churrascos.
cinema, "scripte" de teatro, ascripts"
N9 833.360
de televisão, sueltos impressos.
GUIBS,
Nv 833.388
Ind. ,iMrasileire
N9

833.358

YÁlLe°g;12£61re
Itapierente: Mastio Diaba
Local: Mo Paulo
- Classe: 38
Artigos: Calças Iligienicas
119 833.381

Ge.

'1490Gii,ggiffelra

Requerente: Gulbs — Guitarras Brasileiras Eletrônica Maluf Ltda.

dores, válvulas eletrônicas, bobinas,
aparelhos Re radio e televisão.
119 833.366
PNIFORMEx

Ind.Brasileire

Requerente; *Uniformes" — MiadaIria e coméreio de Confecções Ltedt,
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Abrigos, quando vestuários,
PAI/INATA
agasalhos, alvas, anáuguas, aventais,
Ina. srasi1eira I baby-doll,
barretes, batas,
batinas,
_
•bermudas, calões,hieruslte para esporte, camisas inclusive para esporte,
Requerente: Nina-Produtos Ailmen- camisas de fona camisas-pagão, catidos Ltca.
blusões, boinas, oleroe, bonés, borreLocal: São • Pauto
misetas, camisolas, cainiselões, blusas,
Classe: 41
guina, botas; botinas, cache-cols, cheArtigos: tini produto alimentício
nes, calçados, calças, calinhas, gandoias, geras, guardapii, graeataa, háN*
bitos, japonas, jaquetas, jaquetões,
canos de botas (perneiras), capate/
tes, capas, capotes, casulas, carapuf
FAINA
ças, e,artolas, casacos, casacas, casand. Brasileiru quetes, ceroulas, chales, chapéus, chinelo, chuteiras, cintas, cintos, cinturões, clergy-man colarinhos, coiems,
combinações,
corpinhos, cuecas, cueiRequerente: Faina-Produtos Atimmros, culotes, colinans, dominds, echartidos Ltda.
Pea. espartilhos, estolas, fantasias,
•
N9 833.365 •
fardamnetos, fardas, fraldas, fraques,
galèchas, quépis, quimonos, regalos,
renards, robes de chambre, roupas
branca de uso pessoal, roupas de
"CALA F' "
baixo, roupas feitas, lenços, libres,
ligas, lingeries, luvas, roupas profisBienais, maillots, mandriões, maniInd.Brasileire
pulas, mantas de uso pessoal, manteaux, mantilhas, mantos, martas,
Requerente: _Tecelagem • ••.traf" martinhas.
meias, melas confecções,
Ltda.
.
modeladores, paias (ponchos-leves)
São Paulo
paletôs, pantufas. paiamentos, .peigClasse: 23
feira, pelerine,s, peles quando vutitaArtigos: Tecidos de algodão tecidos rio, perneiras, paugas pijamas, pal.de alpaca, tecidos de annantè aparas tilhos, peitos, polainas. 'muerte s, pude 'tecidos, batista, tecidos entremea- lovers, punhos scutiens suster, sundos de borracha, tecidos de cambraia, gas, suspencOrigs, talaesrtecidos de Canharao, 1COMOS de metia, tbs, taras, togas, toucas, túnecas,
tecidok de casemira, re,"..".os de ganga, turbantes, uniformes, roupas uara estecidos de Rase, tecidos de gorgorau, porte, roupõed, saias sandálias, sapatecidos de gutaupercha, tecidos im- tos, sobrepelizes, solidéus, Jhorts,
permeáveis; tecidos impregnados de shooteiras, slaks, eventuais, stainas,
antalnuer. tecidos Isialrate em Peca,
veitidos, véte., vistam.

MEeffille,11/

Ind.Brasileir‘

Local: alo Paulo
Classe: 8
Editora "¡nen" Ltda.
Artigos: Distorcedores de son, ampli- Requerente:
, Local: eu 'Paulo
ficadores de son, alto-falantes,„apaClasse: 32
relhos de deiteis sonoros transforma-

1

Requerente: Vraetia Mogi Guaçe
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Transportes
isi-§ 833.362
r

"'U B A N "

Artigos: Almanaques, álbuns impressos; anuários, calendários, catálogos,
crônicas impressas, designação de filmes, designação de peças teatrais,
discursos impressos, folhetos impressos, folhinhas impressas, histórias
Impressas, índices telefónicos, publicaçôes romances Impressos,
roteiros impressos de filmes, roteiros
Impressos de peças teatrais, jornais,
livros, músicas mipressas, orações impressas, peças Cinemato gráficas, peça& teatrais, poesias impressas, programas de-circo, programa de radio,
Impressas, propaganda impressa esprogramas de televisão, programas
crita, prospectos impressos man"
prosas impressas, "saiote" de cinema, "acripts" de teatro, "scripts"
de televisão, saltos impressos.
N9 833.370

MOTOTEC
Ind. trasileira

para fumar, filtros para piteiras,
fumo, isqueiros, mentol preparado
para cigarros, palha para cigarro&
piteiras, tabaco manufaturado ou nack
tubos de cachimbo ou rapé..
•

Ind

COLMA
Israsleima
i

Reqerente: etanoishrdicrafpâúvbgd:r
Requerente: Indústria e Comércio •
de Tecidos Colopan Ltda.
Classe: 23
Artigos: Algodão. helbutina era peças,
cambraia de linho, casimiras, crepe, oretone 4ro peças, damasco de algodão em
peças, flanelas, fustão/ gazes, gorgorao,

jersel, lã era peças, musselhie, organdi,
parcil,a ralos, sarja, sedas em peças.
cetia, tecidos
N9 833.372

PINO SAL
Brasileira
Requerente: Francisco ralho
Classe: 41
-

Artigos; Sal
N 833.373.

• JAQUELINE
Ind. Praqileira
Requerente: Expresso Jacqueline
Ltda.

Local: São Paulo,
Classe: 50
.
Artigos: marca , de serviço
N9 833.37 4

012
1nd, Brasiieira
Requerente: Wilton Magalhães

Classe: 40
Artigos: almofadas de`todos os tipos
rg 833.3976

Requerente: Indústria e Comèreo
_
/41ototec Ltda.
Local:: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Peças de veículos
..•nn••••••

•

833:389

Requerente: Wilton Magalhães
Local: SR) Paulo
Classe: 33 Insígnia comercial
---N9 833.375
Requerente: Pábrica de _Cigkrros Ca-

rufou S.A.
Local:, São Pazdo

Classe: 44
Artigos: Cige,trds., boquilha para cria-)
cigErro,
cachimbos, carteira
mie ou
de kcouro ou metal para cigarro ou

.

N;-833.371

PATACA
Ind. Brasileira
Requerente: Bijoutertaa Pataca Ltda.

. Local: São Paulo
Charuto, charuteiro.% Charuto, cigarClasse: 13
reiras, ^ cigarrilhos, cortadoresde
ponta de charuto, cinzeiros, ence:11p- Artigos': joalheria e artigos de metara
tol preparado para cigarros, ervas precitisos e semi-preciosos e sua 0=14

-
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Janei•ro de

Classe: 21
loçõea, usados como adorno., pedras
e semi-precioso., bijouteriu em Artigos: Alavancas, amortecedores, brio
Iree:timehea, abocaduras e outros ar- çadeiras, conexões, -cubos, eixos, engates,
estribos, freios, guarda-lamas, molas, paia
tigos como signos agis, para- choque, rodas, tanques e
canaletes •
N. 833.377
IR.&

UNTA mONIOA
Ind. Brasileira
,

-

Requrrente: Salita Monica Plásticos
Luia
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: artefatos ele material plástiço, balsas, carteiras, cestas, estojos para
óculos,. embalagens, enfeites para autoInoveis, guarnições para chupetas, lancheiras, pratos, paliteiros, malas, pastas,
~-notas, porta-documentos, protetores
Ora documentos, sacolas, canecas, copos, frascos
•n•••••••

N I 833.378 .

1112

ENTPO

Requerente: nazipreendimentos Centro
Sul Ltda.
Localidade: - São Paulo
Serviços: Administração em fundo
matuo para aquisição de veiculo'
Classe: 50 ,ORW

N° 833.379

. Ikasileirs
IngUÃ

N° 833.382

IBARA "
Brasileira-

119 833.393

N° 833.387

"UM TOQUE DE CA-,
RINHO PARA O SEU
:
BEB2.

833 188

PRINCELAJACQUELINT

I . Ind. Brasileira

Requerente: Taunus Cia. Ltda..
- Local: São Paulo •
Classe: 36
Frase

Requerente. Oaniticaoora e Confeitaria Ceará Ltda.
.
Local: São Paulo
Classe: 41
Art:gos: Pão e Bolos
,------N9 833,383

1968 - 521

•

_
IARALUO
Ind. rasileira •

Requeretne': Routique Princesa d3;4
cline Ltda..
Local: São Paulo
' Classe 36
Artigos: Anáguas, • aventais, blusatfdl
blusões, casacos, calças, calções, cala
cinnas, camisetas, Camisolas,
na-cache-cola ceroula, echarpead
lenços, cuécas, melas, melilots, zond
, • tiros e vestidos
119 833.393 -

-

Requerente: Paralelo Representações
e Comercio Ltda.
Local: São Paulo .
BOWORTE
Classe: 23
,Ind. brasileira
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos de
alpaca, aparas de tecidos, tecidos de
Requerente; Comércio de Ferros e caros, tecidos 4 aaemira, teidos de eChapas Bomcorte Ltda.
lulose, tecidos de cetim, tecidos de creClasse: . 5
pe, tecidos de cretone, tecidos -de gaze,
- tecidos de gorgorão, tecidos de jersei,
Artigos: Ferros e chapas
tecidos de juta, linhagem, tecidos de lie
nho, tecidos de malha, musselina, teciN9 833.384
dos de nilon, tecidos de seda,- scarja e
retalhos de tecidos _
UMBU() DE GUARU
Classe: 8
mos It
Axtigos: Acendeores, geladeiras aelevisores, enceradeirás, máquinas de lavar
roupa, máquinas de costura, aspirador
de pó, toca-discos, rádios fogões, apaRequerente: Panificadora e- Confel. relhos de ar regriferados, aquecedores.
teria Simbolo de' Guuarulhos Ltda. ventiladores, liquidificadores, máquinas
de lavar legumes, chuveiros elétricós, toLocal: São Paulo
madas,
torneiras elétricas, abajures, paClasse: 41
nela de pressão .
Artigos: Pão e bolos

"PRAJ.TEX "o
Ind. Brasileira

Requerente:- oaa sserteue avistei
Local: S. Paulo
Classe: 36
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões, calças, calcinhrut, cache-cole,
camisetas, camisolas, camisas, casacos, ceroulas, combinações, achanes,
lenços, ctiée,as, meias maillOts. Soutiens e cestidos
No 833.394

rfia , Brasileira

1.0

Requerente: Guaiba Indústria e
Comércio Ltda.
'Localidade: São Paulo
Artigos: Pedras preciosas e senil-pre
ias, afieis, brincos, broches, correntes,
. alianças
Classe: 13

N;833.385

BID(' "
`Ind. -Brasileira

"PRETõRIA
"
Ind.
Brasileira

Requerente: Josias Sampaio Ra tti
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: jornal

s•••n• n .11•11

• N~833.380

•

l oaequerente: Ton. — iAda. nentli •
Organização e Racionalização
Local; São Paulo
•
Classes: 33 e 21
Ir:menta
N° 833.395

Requerent:e Indústria e Comércio de
Confecções em Geral Pretória
Ltda.
119 833.390
Local: Sag Paulo
itequerente: Lustres t5anta ladidinha
Classe: 23
Ltda.
Artigos: Tecidès de algodão, tecidos de
Local: São Paulo
"Misu
PRIMEIRO
DI'
Classe; 8
alpaca, aparas de tecidos, tecidos de caC IONARIO "
INO, BRASILEIRA
‘Arigos: Lustres
roa, tecidos de casemoa, tecidos de cetecidos de cetim, tecidos de cre- 'Ind. Brasileira
-a lulose,
No 833.396 — •
pe, tecidos de cretone, tecidos de "éase,
tecidos de gorgorão, tecidos de jersel,
RIANTYL
Requerente: Lagarta Terraplenagem teeldos de juta, linhage, tecidos de liRequerente: Cicero Editara Ltda.
Ind.
Brasileira'
Ltda .
nho, tecidos de malha, tecido se anon,
• Local: São Paulo
Local: São Paulo
musseline, tecido de rami, tecidos de
Classe: 32
seda
Requerente: Riantyl Indústria e Cem
- Artigos: Dicionários
Classe; 50
mércio de Roupas Ltda,
Classe: 36
•9aoero: marca de serviços a are aplica.
Lona]: São Paulo
119 833.391
Artigos:
Anáguas,
aventais,
blusas,
blto
4. pela requerente na sua atividade de
Classe 36 .
abes,
cache-cols,
calças,
calcinhas,
ca.
operações de terraplenagem
Artigos: Anáguas, aventais: Unas,
.misetas, camisolas, camisas, casacos, ce
'
blusões,
calças,
cakinhas, ootu, caANDES
"
•• "
roulas, combinações, echarpes, lenços,
N,. 833. 381 - e.
che--cola, camisetas, camisolas, casaInd.
Brasileira
meias, maillots, soutiens e vestidos
cos, ceroulas, combinações, echarPes,
lenços, cuécas, melas. ma nn& SOUN° 833.386
Requerente: Perfumaria Andes Ltda.
tiens e vestidos
•
Local: São • Paulo
N9 833.397
Classe: 48
Artigos: Acetona para toucador, águas , . .
de colônia, águas perfumadas, almísUngia NZAÇXO
car, arminhos para pó do arroz, baton,
C
!ND. BRASILEIRA
brilhantina, carmin-eêni
depilatóRequerente: Waldemar noido • ria,
cremes para pele,- dentrificiat,
Local: São Paulo
desodorantes, esmaltes para unhas, Requerente Ouicaniztkito 000160,
Classe: .32.•
eter perfumado, para ''ul leadof, gliLtda.
e
mtoical,
pro
Artigos:
Conjunto
vo:al
Rego:vente. Rd:condo Amorim
cerina perfumada, leites para em peLocal: Sôo Paulo
grilnan de televirão, p.og: amas racha leear_a pele, loções para toucador,
Durando
' Classe 33
fónicos, jornais e revistas
jókns perfumados, perfumes o Jeque
•
Local: Sã9 Paula
Titulo

EGARTA

on

gas•

•F13ÊA I

gd?Angffliglr::
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dbas para vaimalos, hélices de veiculei •

N9 .833.398

jangada% lanchar e nas partes inte- •
grantes. lemes, locomotivas ,e .stiaii
partei integrantes, nuínivelas para ydeulos, mastros, molas' de veículos, motocarias e suaa partes inttgrantes,
rebocadores e suas partes Integrantes,

EMBRAS-EMPRESÀ-,
OULSILEIRA. DE •t
=OVEIS `"
•

reboques e suas partes integrantes,
remos, rodas de veículos, carros ..racRequerente:. _Luiz Roce Cafallieiro tares e suas partes integrantes, motoc:c:letal.% e suas portei integrantes, moLocal: -São Paula
toeic:cs e suas partes integrantes, moClasse 33•
tofares e suas pares integrantes,
Título
•
mot.cieSs e stlas paztes integrantes,
naves e suas portes inte2Tantes, na.
N9 833.331e
rios e seis panes, integfar.tes, tad'
bu:s e st,as in:egrantss, parabr.3a: s ct2 va.culOs, pára-entriues de
Ife,C12.31.; , Pãrà-lan:as LIS reieuros, pick- up.. :-..nas partes integrantes, pneuBggy
1nd
,
-, oe veiculas, pontões de- reica
....ati.),es para veiculou, raios
.
toletes para
Requerente: Cafeeira Bedfc-O Ltdn. paia
reicu
atores não rtgrio ,las,' veiClasse: 41
culas
partes integrar:les, troArtgose Café
les,
de veicules, varetas -para
1,,sa
cienble•
N-9 833.400
•n•••nn•n•n••"•••n•

-

le"

149 853403

*TINTANI1,.
4(1.,Era'sileira

" S A .13 R At

•

.
..

Requer.:a.e: Sabre Transportes Ltda.
Local: são Paulo.
Classe: 50.
Artigos.: serviços de transporta em

Icequerente: Gregório Cariem

Local: São Paulo
Classe 18
c:. *tires e de cargas,- .ese
trtigos: Tintas para paredes, muros, geei
terrestre, marítima e aérea' serviços
sortes e Janelas; cal para constam- de
,,e Tp -realode. ••
003 e massas par% Parede
rias e ractlacneals
Classe: 28.
trtlgos: Tintas, ~ta e vernizes
:ãr
para fins industriais; e bleu para
pintura.
N9 833.401

Ind. Brasileira

SAEM TRANSPORTESSão' Paulo- Capital

•
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•

Requerente: Fixai — Indústria e Co,
mércio Ltda
Local: São Paulo.

Janeiro de 1968

N9 333.443

249

-

833.414

••

aitTRIÁRC4.
brP P TI

3,a

MAXÍTROI; 1

Requerimento; Americano — ComérRequerente: Alcem Labccatories,
cio Indústria de Produtos AlimentiIneorporated
c.os S.A.
Estabelecido nos Estados Unidos da
'Local: São Paulo.
. América do Norte
Classe: 41.
Classe 3
.Artigos: Bansas. conservas &general- Artigos: Substâncias ,quinsicas, produelas, bacon, carnes, 'extratos- de ..c.dr- tos e preparados para serem usados .
ne, copas, costelas,
na medicina ou na farmácia
monaciclas, pés. patés, lombos, gorduras, ir,riniLá tae carne, nnudos, ficado,
149 833.415
gelatina. afames, salsinhaa, paios. peixes, . toue.n,lo, taucinho defumado,
presuntoJ, aves abatidas,
charque.
,
10 833.403
*R

$
n

.CRYOPAK

Requerente: Alcon Laboratoele4
locorparated • Estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte
-•
Classe 10
Artigos: Instrumentos, máquinas,
Requerente: Conter — Assisténcia em apaeellaos e petrechos -para a cirurgia
televisares Uel.a7
" N9 833.el6
Lixai: São Paulo,
Classe: 8,
Artigos: Componentes eletrônicos para
CRYOCEPS
redlos, televisores, toca4iscoe, .eltrolas
e artigos eletro-domésticos em geral.
Requerente: Alam Laboratories,
—119 833.410
Incorporated
Estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte
g go e r oude.,4 ;
Classe 10
Artigos: Instrumentos. 1118slulnase
Requerente: Geova
'ni Barbosa de aparelhos
e petrechos pura a cirurgia
,Souza,
Local: Guanabara. 319 138.41!
Classes: 33 — 38 — 48— —
30 — 13.
1310..PAB
' Titulo de Estabelecimento.

• CUEN
Ind. Brázileira

333.411

Prasiletra
leeeüerente: Colgate Pairnokee
Pa" osUnidos de
Estabelecido nos Estad
América do Norte
Classe. 48
Artigos: Um produto delimpeza e
conservação da casa
319 833.418

isquereite: Sabre Transportes Ltda.
Classe: 28.
Local: São Paulo.
Artigos: Buchas plástica para fixar
Classe: 33.
pregos, parafusos e correlatas.
41. 1;t1ges: Titulo de Estabeleciaiento. 833.403
•
N9 833.402

"SABRA"
IrldsBrOfilleiret

tequerente: è' abra Transportes Ltda. Requerente: Luis Carlos Silva 'e AnLocal: São Paulo. •
tônio Gomes de Lima.
Classe: 21.
Local: São Paulo.
,
u
'etigos: Alavanca de cerniste, amb
Classe: 32.
Sneas e suas .partes integrantes,
uto-caminhões e suas partes iate- Artigos: Jornal, programas de rádio e
1 de televisão, revistas.
rentes, auto-motrizes e sues partes
stegrantes, aviões e suas partes bateFP e33.406
rentes, bancos de veiculas, barcas e
I
partes
integrantes,
barcos
e
suas
ias
artes Integrantes, bicicletas e tuas
BETITUTO DE BE.
srtes integrantes, bondes e luas par-1 Integrantes. botes e suas partes inBetoAPauro-caPital
ssrantes, braços para veículos, breies, calotas, (*meras de ar para yd, dos, camionetas e suas Partes lutes
rentes, caminhões e suas Perta in- Requerente: 13ophie Scherbatoff.
lirantes, ~OU e MSS -partes'luteLocal: elo Paulo. -rentes, carretas e suas partes bate,
Classe: 33 e 48. '
tanta, carrinhos de mio e suas parTitulo de estabelecimento.
integrantes,
carroças
e
suas
partes
u
Repentes, carrocerlas,. minus CriN'833.407
adores e suas partes integrantes, caros reboques e suas Partes integrantes,
-sarros tanques, e suas partes Inte• UNS'
alintes, cascos de embarcações, chee
tnet Brasileira ,
as para veicules, chassis, deslle adel
-sadevlou/s,direçõ ovlcs,
lirigivels e suas partes Integrantes,
dragas, eixos de direção de veículos,
lace de veicules, ele-redores, cubar-

partes Integrantes, enlates de veicules, escadas rolante&
matilhas, estribo* de veículos, freios
le veículos, fronteira* para veículos,
e sege Darto integrgnte" [01,
MOCO e suai

Requerente; ISALIIIIAZ
comércio e
Inalaria de Propaganda é Representações Ltda.
Estabelecido na Guanabara
, Classe 110
Aplicação: 0211éTtiO e indústria de
brindese artigos de P roPaganda e
publicidade
N9 833,412 ,

2eue-gtah

•

.11

Requerente: Jacy Gonçalves Pereira -e
Dance% de Souza Matos
Requerente: S. A. Indústria e CoBetabelecido na Guanabara
mércio Chapecõ
Casa St
• Estebeiecido em Santa Catarina
' Sinal
Classe 4.1
Artigos: Banhes, carnes' frescas; sal-N9 833.413
gadas; secas e em conserva; copas;
chouriços' extratos de, anum línguas; linguiças; mortadelas; tn'alos;
de lnos; paios; pernis; presunto: STATROt
salema; salsichas; toucinhos e temperes e molhos em geral; da fabrica- •
•
çao e comércio da requerente
2".
Alem Laboratoriee,
319 833.419
Requereete: Bar, Restaurante e SorZ 1 Requerente:
Znoorporated
viiteria Anual Ltda.
Estabelecido nos_ Estados ITnidos da
•
Local: São Paulo.
América do Norte INTED.FOTO
'
Classe: 41.
Casse .3
as, lanches Artigos: Substâncias
Artigos: Refeiç5es preparad
quiri:das, produ- , Requerente: Mercantil Interfoto
een geral, frios, doces, earfeitns e-sor- tos e prenarados para
serem usados
Ltda.
vetes..
.
na medicina ou na farm/Cie
, Etsabeleeldo eu' São Paulo
VE.

•
-

,

Quarta-Will, 24
Clara() 50
Atividade: Prestação de ;serviços relativos a fotografias; cinema e anda;
bem como revelações e ampliações
T:Rimem
N9 833.420
rTECNOOrt'

Ind.

13rasileira
•

Nequerente: Indústrias Brasileiras de
IAnis Frita Johansen 13. A.
Estabelecido em São Paulo
Classe 17
Artigos: Máquinas e instalações para
escritórios em geral; papel carbono;
atendi; separadores para arquivos;
arquivos para corresponde:leia; pastas para escritórios com fechos de
metal; almofadas para carimbos e
para tintas; abridores de cartas; bar-»
ços para mata-borrão; canetas; para
amem e desetahr; cortadores de papel; carimbadores; gomadores; coladores; cestos para papéis; esquadros;
desenhadores; datadores com minas;
furadores; máquinas de apetrechos
para apontar lápis; lápis; canetas;
lapiseiras; porta tinteiros; porta lápis; porta carimbos; porta canetas;
descanso para lápis e canetas; réguas;
Instrumentos de escrever e de de-,
senhar; porta cartas; porta-blocos;
prensas; prendedores de papéis; ganchos; percevejos; compassos; máquinas para escrever; calcular e somar;
máquinas para grampear; grampos e
ganches Para escritórios; tira-linha;
tusins; godets; sinetes; arquivos; fichários; mapotecas; carrinhos para
máquinas de escrever e cofres
Ne.421
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ervilhas; erva-hoce; • extratos de manteiga; feijão; farinhas; • gelatinas;
grilo de bico; levedo de cerveja; 'len•
tilhas; molhões; moscada; orégano;
pós para pudim; picles, alimentos
„Montepio dos Servidores para pássaros; polvilhos doce e azedo;
sagu; trigo e uva passa
Públicos do Brasil
N9 833.432
Requerente: Montepio dos Servidora
Públicos do Brasil
.BRADEG
Estabelecido no Rio Grande. do Sul
•.
Nome comercial
Requerente: "Bradare" -- Indústria e
N9 833.04.
Comércio de Galvanização Ltda.
Estabelecido em Silo Paulo •
Classe 50
Artigos: Marca de -serviços de galvanização
N9 833.433
N
• dústria Braailefra
N9 833.423

Requerente: Lanofix do Brasil S. A.
Estabelecido em São Paulo
Classe
Artigos: Máquinas de _tricotar,
N9 833.425

1968 rr..3

linho; . nylon; paco-paco; percalina;
rani; rayon; -seda naturat; tecloos
Plástital tecidos impermeáveis; tecidos de pano couro;. veludos (tecidos
sintéticos)
Classe 24
Artigos: Alamares; bolsai, de tecidos
para senhoras; bordados; cordões;
cadarços; coberturas para objetos ia-,
bricadoe de tecidos; debruas; etiquetas; entretelas; fitas; fraldas; gateei;
mentes; ombreiras; pasaamanaries;
palmilhas; rendas; rédea; sacos o
telas para bordar
• •
- Classe 36
Artigos: Blusas; casacos; capas; ciam
hei; calças; camisas; camisetas; cueca; gravatas; jogos de 'ingeria;
meias; maiôs; penhoar; pulover;
jamas; roupão; shorta; scutiens;
formes e vestido»
N9 833.438
1
.TECI DOS OU
LINUif Sh,
Requerente: Tecida Gei Linurn
S.A.
Estabelecido em São Paulo
Nome de emprese
•
No 833.439

entor

.rnacIAL

„

CRÉDITO 9 FINAÈCIAÚENTO
R IWIRSTIÉENTÕS

Requerente: Mentor. Segures Gerida
— Administração e Corretagem Ltda.
do Sul
Estabelecido no Rio
•
e Grande
Classe 50 •
Ramo de atividade: Seguros gerais,
administração e corretagem
. N9 833.426

Requerente: Orequi n— Organização
Reunida Quimica Nacional Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Requerente: iknancial S. A. — CréClasse 46
Financiamento e Investimento
Artigos: Amido; alvejantes; anil: dito,
• Estabelecido em dão Paulo
água lavadeira; céra para soalhos;
Nome de empraza
pó; detergentes; esponjas para limpeza de aço; fósforos; lã de aço;
N9 833.440
pomadas para calçados; palha de aço;
preparados
para
polir
e
limpar
maLASORATORIO DATA LTDA. deira; vidros e objetos, sabões; sapo' náceos e velas
NO 833.434
Requerente: Laboratório pais Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Nome comercial •
NO-833.430

Nreneus
Requerente: Rodoviária Pireneus
Carpintaria Bento
Ltda.
Ilsbea Ltda. •
- Estabelecido em São Paulo
••
Estabelecido na Guanabara_
Classe 50 -e
Classe
40
•
Ramo de atividade: Serviço: transporte de mercadorias
Artigos: Móveis de madeira estofados ou nate Colchões, travesselao e
N 9 833.431
acolchoados para móveis
N 9 833.422

oge"
od"''‘t
e,

Requerente:

Requerente: Financial S. A. zz Crédito. Financiamento e Ir' vestimentos
..
'Estabelecido em' Sio Paulo
Classe 50
como .irnarca de serviçosr
•Requerente:
EstabelecidoIrmãos
em Seu)Alves
PauloLtda. Artigos:
Crédito,
finaficiamento,
investimos'.
Classe 41
.
tos e coreetagens de valeiras
•
Artigos: Palmito
No 833.441
Ns. 833.435 a 833.437

V

Requerente: José Chacon
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Albumina de evo; araruta;
alpiste; aromas para uso alimenticias; amendoim; 'arroz; corantes para
Requerente: Montanhesa — Socie- aeo alimentícios; confeitos de açúdade Corretbra de Valeres Ltda.
car; chocolates; caco ralado; cremes
Estabelecido em Minas Gerais
de arroz: camarões; cabeia; cravo
Nome comercial
da /ndia, canjica, castanha de caju;

\/

~USINA 1111ASILEMA
Requerente: Te-idos Gei Linum C A.
Estabelecido em São Paulo
Requerente: Financia( S. A. = ardi
Case 23
dito, fenanciamento e Investimento.
Artigos: •Algodão; alpaca; dualismo;
. Estabelecido em SM Paulo
cetim; caroá; casemiras; fazendas e
Classe 33 tecidos de lã em peças; juta; iersey:
. Sina Ide propagan da ./
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109 833.444

249 8S3.442

Janeiro de 1968
as3.439

paimilhas; rondas; redes; saoos
telas para bordar
*.
•
Canse 34
Artigos: ~nadas cartum; capa*
PINAGIONAL - •
chos; encerados; estrados; linóleos;
Sao Pau/o-Copital,
oleados; passadeiras; panes para soalhos, panos para paredes e tapetes
r
•
Classe 37
Requelente:• Banco de Investimentos
Artigos: doolecioados para camas;
Plnacional d.. A.
colcnas; cobertores; esfregões; :so. Esbabeiecido' em São Paulo
nhas; guardanapos; jogos bordados;
Ckesse
lençóis; mantas para camas; panos
. Insígnia de comércio
para cozinha e panos de pratos; toaihas de ,rosto e banho; toalhas de
/49" .833.452
mesa; toalhas para jantar, toalhas
para banque-ter-4' guarnieóta para ca.
ma; mas e banho- toalninhas tcobre
Nt

Requerente: Inflacionai S. À. Corretora de %%Rires
EstabeiecidO em São Paulo
Classe 50
eab 1415U3-0APITAL
Artigos: Crédito, financiamento, in1 1 estimentos e corretagens ue 'Imitirei
Requerente: Financial S. A. -j• CréN9 833.447
dito, Financiamento e Investimentos
Estabelecido eenSce Pealo
BANCO Irs' INVESTIClasse 33
Teglgni a de comércio
MERIOS PINACIONAL
S/A. •
•
N9 833.413
reno-eiricia
Requerente:• canoa de Investimento&
nacional R. A.
Requerente: Lance de Luc est/mentos
Estabelecido em São Paulo
,
Pinaclonal S. A.
.FINACIDDLAL
Nome de empresa
Estabelecido em São Paulo
Classe 23
ÕOZRET03.k Tia.0325
N9 833..4481
~ia de comércio
Requerente: Banco de Investimentos
N9 883.458
Requerente: Financial S. A. Corretora de Valõres
-k Estabelecido- em São Paulo
-Nome ite empresa
"19 833.444

_

-Requerente: Banco de Investimentos
Vird.cional el. A.
kitabetecado . cai São Paulo
~se 50 Artigas: Crédito, ‘finantintinento, investimentos e corretagens de valõres
.
N9 833.419

etequerente: Financial b. A. Corretas. de Valeres
PINACIONAL
eistabiceido em São. Paulo
Requerente:
Banco de Investimentos
Classe 33
Pinacional S. A.
•
binai
de propaganda
'
istabelecido em São Piada
Clame 50
333.143
Artigos: ~do, tinaisdamento. Investir:sentes e corretagem de valeres
N9 833.451
•••••••••

slay~cairee
fflpierente: flnancial

retoca de Velame "
Ibtabolecido em deo Paulo
Ciastes 33
tosigniadi amailada

~- Requerente; Banco de lavastimentos
Piau:lens! S. A. .
Ibitabelecido em Rãs Paulo
Classe 33
Lanai de propaganda

119 833.459
ORLA Dolilta 99

CO
2.0

IJN

DA VERM ELMO
BSIMaft11

affl8I4

Requerente:. Frigorifico Serrana
S. A.
Local; São Paulo
Classe 41...
Ardis= Enguiça, cheadte,M
presunto, presuntada, raorta
pi4leorned beef", lombinho, Linguamor.
te, salsichas, banha, esiewon,
cilha de sangue, pão de carne, fiambre, salames, beton, fumeiro, carril
defumado, morcela, lombo, copa,
trios sortidos, carne bovina defumada, toucinho, rabos salgado', caras
com orelhas, costeletas, pés e jarrotes; figado, filé mignon, rabo bovino, farinha de carne, carnes congeladas, Óleos_ comestíveis, gorduras
animais e vegetais, vinagre, carne de
porco, xarques, bacalhau, atum, condimentos para Orientes, cereais,
café, açúcar, doces, balas, bombons,
caramelos,
confeitos, chocolates, aosIndústria Brasileira
vetes, .torrões ,clicié, cacau, araruta,
arme, ascia, amendoim,
Requerente: EditAra Abril Ltda. ameixas,
queijos e requelffies, leite e demais
Estabelecido em São Paulo
subprodutos do leite, canelas, coranClasses: 17, 32. 33, 38, e 50
tes, cravo, chá, cremes alimentícios,
Sinal
mel e melado, carnes em conserva,
damas defumadas, carnes migadas,
Ns. 833.453 á 833.457
frutas cristalizadas e em calda, doces em compota e geléias de frutas,
ervilhas. féculas, fermentos, feijão,
feijoadas, alimentos preparados em
conserva, gomas de mascar, grão de
bico, horta-mate, hem-doce, iogurte, leite em p5, leite condensado, lentilhas, biscoitos, bolachas, pão, rosquinhas, grãssIni, raizes alimenticias,
mostarda; pisoas, lanches, paneto•
Requerente: Confecções Principe de nes, peixes, sardinhas, rabada, ricota, sal, torradas, massas de tomate,
Oalles Ltda.
catchup, molho los, molhos alimenEstabelecido em São Paulo
tidos, aspargos
Classe 22
Artigos: Plos de algodão; fios idnt4116 833.480-481
ticos; cintam:" juta. lã; :Wien: fies
plásticos; fica de celulose; linhas aiaté~s; fios de seda natural e rayon;
para tecelagem; para bordar; para
costura; para talootagem e pana
croché
Classe 23
Artigos: Algodão; alpaca; cánhamo;
cetim; atroe; ajo:mires; fazendas e
tecidos de VÁ em peças; juta; jersey;
linho; nylon; perealina; Mal; ra,; - INDUSTRIA 3RASILIIRA
seda natural: tecle& plasdees; ~—
dos impermeáveis; teclo& 41:imano Requerente: Produtos Ailmenticioa
couro; teclo& sintéticos e
Abeiet4 tda.
Clame 94
Local: São Paulo
Artigos: Alumes; bolsai de tecido.
Classe 41
para senhoras; bordados: cordliestffleArtigos: Na classe
~te-cadarços; coberturas siara abClasse 41
jetos fabricados de tecidos;
Artigos: Na classe
ta'; entretelas; Atas, /ranja; galões;

Ne 833.482-463

daticluat ria .; Brasil el. ria

Nv 833477

IP 833.471

-

)i I Ult gWi

yei
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atiffl

•
t

Piquete:da: Mosconi 13. A., DanaIda e Comércio de Bebidas
equerente: ~raiz Dedetizadora
Local: Minas Gerais
Local: Guanabara
Classe 42
Cassa 50
Artigos: Na classe
Atividade: Serviços de dedetizadin
Clame 43
Artigos:833.484
Na classe,
N• 833;472 -_

N.

S.fipgr:Mereack) I JOHNSON
Requerente: Johnson Johnson
Ouro Pretõ.
Local: cora seda em. New Brunswick,
Estado de Nave Je,rses„ Estado Uni-

D -V O

ternos; tran togas ;toucas; túnicas

uniformes; vestido . vos
t.meruas para trablahadores; skstuaa
•
rios; vaus; abana
NP 833.481

turbantes;

Requerente: Ildefonso de Freitas
Estabelecido em: Minas Gerais
Classe 48
•
Artigos: laxtratoa, loções, cremes para
INDÚSTRIA úRASIIIIRA
a pele a para as mitos, reage, briliaantánas, bandolfeas, Ocos perfumados, pó de arria, batons, pregadores Requerente: Fabrica de nal:6es PO/
de cabelo, araonia, 'amonla
Limitada
perfumada., pós S pastas para dentes,, Local: em Paty de Alferes, Estado
, do Rio da Janeiro
reparados pare, a pele, sabod h$.
ras, lequea, -esmaltes, fixadores de
Classe: 41
Artigos: Rações balanceadas
ondas„ dosagem, a perfumes em geral
Na 833.482

PATY

OS DIWOikOS

ia

Requerente: Coniarcio • Representa-

PERY

dos da América dia Norte
ções Ouro Negro Ltda.
Classe 41
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Santa Catarina
Requerente: Carlos PI-seira
Adites: Artigos de perransaria a de
Gonçalves
Classes: 41 e 48
toucador, a saber: água de alfazema,
Locai: Chnizabara
de coldnia, de quina a para a embeTitulo de...Estabelecimento
Requerente: Fábrica de Rações Per7
Sinal de Propaganda
lezamento da, pele, amónia para baLimite.da
ir 833.485-- nho, batons. carmim, cosméticos,
Clame: 23
Local: Rio de. Janeiro
crayons e lápis para maquilagem,
Classe: 41
cremes e pomadas para o embelezaArtigo: Rações balanceadas
mento e maquilagem, cremes para
Nas 838.483-85
•
barba, dentifrícios, depilatórios e
' desodorantes, escavas para cabelo,
unhas e roupa, esmaltes para unhas, Requerente: "Roclonal" Rodo
essencias„ extratos, óleos perfumadas,,,
Nacional Ltda.
papéis carminados Ou com pó de
Local: „sia Paulo
arroz, pés, preparados para o cabaClasse: 50
1a. pestana., cílios e bigodes, pulve- Artigos: BertÇo de transportes ra-rbadores para toilette, sabões e sa z- doviarloa de carga. paesagebos
bonetes perfumados, sabões para
intermunicipat, estadual e Requerente: Emprasa Construtora
barba, talco perfumado, tijolos e ver. 1=811 S.A.
interestadual.
4P. €x
nizes, para .unhas, Inclusive xampt
Local: Minas Gerais
• c;)
NP
838.480
'para criançaa
ge,
Classes: 8, 21 e 3$
-n•
833.4M
Classes: 6, 21 e 33
Requerente: Soarei Sociedade TécniGLIM *
ca de Revestimentos Ltda.
~gaia
Locai: Guanabara
IgLASilanui
X* 833.484
Nome de -Empresa
. i66-468
Requerente: Cerdeegóes de Roupas
1.1nnn•n4

Anthon

BAILE 'DA
MARGARIDA
Requerente: Clube Monte Líbano
Local: Guanalzara
Classe 38
Artigos: Bilhetes de ingresso, entrelanes, convites, etiquetas, faturas,
notas fiscais, notas promissórias,
ornamentos de papel
Classe 50
Artigos: Objeto: Bailes e Festas
Classe 33
Sinal
Ir 833.489
REVISTA • BRASILEIRA DE
PARAPSICOLOGIA

tequerente: Wiason Maça/Yes Alves
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Notas sociaisNP 833.470 •
•

'xDIÀ

"Gatnr Ltda.

Upbcon

Fohmat

nig

Ferlbcir -

Requerente: José Oberbsender
,
• Classe 50
Local: Guanabara
artigos; Prestr alo de serviços de advocacia especialaada em Propriedade
Indusfatal

fapoio

Local: 13fto Paulo
Requerente: . Farbenfabriken Baga
- Classe: '36
ltatiengesellschaft
Local: República Federal Alem& Artigos: Arti gos de vestuário de toda
sorte„
inclusive
de esporte para hoClasse 9
Artigos: Preparadas asados na me- mem. senhores • e para. -aMças,
saber: abrigos • quando vestuários; Regiamente: Empresa Construtora
clicina veterinária
Brasil S.A.
agasalhos; alpercatas; ab ras; anã.•kr 833.414
Local: Minas Gerais
gUaS ;aventais; baby-doll; barretes;
Casse: 50 •
batas; batinas; bermudas; blusas;
blusões; babas; ~aros; bonés, bera Artigos: 'Agencias de serviços. em.
presas
da
admintstraçao,
empresas de
ceguins; botes; botilnas; cache-cais;
cache-rica; calcados . atiças; calci- mudanças, empresas de curatos, ema
nhas; calçam indesive para esporte; presas de transportes, garagens, ser.
„Requerente: Farbenfabriken Bayer cambas; effiniSEW de Raça; camisas viços cie lubrificação, oficinas de
conserto, oficinas mecanicas
Aktiengeselbachaft
pagao; camisetas; emboto; cataiLocal: RepúbUca Federal Alemã solões:: canos .de botas (perneiras),
Nv 833.487
capacetes; capas, capotes; carapu
• . Classe_ 2
cartolas; casaco; cas acas; ca&
Artigos: Preparados para serem usa- ças;
casulas; ceroulas; cheio;
dos na medicina veterinária giletes;
chapéus; chinelos: chuteira s; cUitaa,
EDIFICIO
cintos; cinturões; clergy-man; colaNa 833.475
2WO PINIIEIRO
rinhos; coletes; combinações; corpi- •
nhos; cuecas; cueiros; curote:3; dolinans;,_ doma:ais; echanies; espartilhos; estolas; fantasias; fardamentos; Requerente: Cniadendillo da- Edite*
Nuno 'Pinheiro
fardas; fraldas; fraques, galochas;
Local:. Guanabara
gandolas; gorros; guarda-pó; gravatas; habitos; japonas; jaquetas; jaRequerente: Farbenfabriken Bayer quetões;
Classe: 33
lenços; librés; Masca EngTitulo de Estabelecimento
Aktiengesellschaft
ries;
luvas;
maihets;
mandriões;
maLocal: República Federa/ A/ema nipulos; manta* de ttSo pessoa/;
Nç 833.488
Ciasse 2
mantilhas; mantos; marArtigos: Preparados para exterminar mantetrain
tas;
mantinhas;
meias;
meias
contas.
plantas e animais daninhos •
ções; modeladores; Palas (ponchos
leves); paletós; pantufas; paramen,_, ale 823.476
tos; peignairs; Pele rbies: P eles quan
-do'estua:pdirs;aeugpijama; peitilboa„• peitos; polainas;
Ponchos; palmara; punhos; quefs:
quimano; regalos; renards; robes de
chambre ;roupas brancas de uso pessoal; roupas de baixo; roupas feitos;
Requerente: A. Nattennann Ge- roupas para esporte; roupas para
sellschaft- Mia Beschrankter Raftung cocarias; roupões; saias; sandias:
Local: feld., Alemanha . sapatos; seare-pelarea; ~teus: atorClamei
•
ts shooteaaa; abas: sobretudos; Requerente: lennresa
Artigos: Alimentos dietéticoe para r..ttan sei 4-1- q ; suet ; sungas;
Brasil 13.A.
crianças e enfermos
sospenserlos ; ta Meure; talabartes::
Local: mipee Q0~
S

•

•

•

•

•

526 Quarta-feira 24
Classe: 50
. èArtigos: Agencias de gerv'tços, eatpr
tias da zutatraçaa ,emprêsa de
c..rretos, empi usa de mudanças; emas de transportes, garagens, serviços de luhr.ficação, oficinas de
consertos, of.c nas mecânicas
N9 833.488
EDIMIO

CARAMURÚ
Requerente: Condemin o do Edifício
Caramura
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
•
.N9
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N9 833.494 ,
EDIFICIO

DOIWA BEATPLICM
Requerente: Condomínio do Edifício
'Dona Beats.ice
Local: Guanabara
Classe: 33
•
Titulo de Estabelecimento .1•••••nn
N9 833.495
EDIFICIO

JURO VERDE
Requerente: Condomínio do - Edifício
Ouro Verde
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N9 833.496
,EDIFICIO

SANTA AMÉLIA

Requerente: Insti.uto &mas tino
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviços de: Minstração de eUrs013
Pr? 2133.4"0
EDIFICI-0

MOIRA
Requerente: Condomínio do Edifício
Moira
,
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

Requerente: Condomínio do Edifício
Sta. Amélia
Local: Guanabara
Classe: 33Titulo de ,Estabelecimento

Janeiro de 1966
N9 833.507

ir> 133.501
CLINICA .
%ANTA

‘MAFALDA

Requerente: Dr. Waldir da Silva
Ramos
Local: Guanabara
Classe: 33
Título
N9 833.502

GAROTA ATÔMICA.
IND6STRIA BRASILEIRA
Requerente: José Luiz de Figueiredo
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: ~paz feitas para homens
e senhores, roupas de malha, blusas,
blusões, calças, calções, camisas. vestidos, anotares, melas, lenços ,paletós,
pijamas, camisas, capas, combinações,
mallots de banho. gravatas, soutiens,
Boinas
n •••••••••n••=eemr~.

N9 833.503

Dl:10615MR,
(NACIONAL.
s Ao PAULO
Requerente: Léo Henrique Tjura
Local: São Paulo
Classe: 33, 8, 25, 32 e 40
Titulo de Estabelecimentos
N9 833.506.-

ROTAX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Inicio Gomes Praia
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: de Classe
e
aea.
N!83,50ø
509 •

VELOTAXINDÚSTRIA BRASILEIRA

R,equerente9: Macio Gomes Prata •
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos de Classe
11.
•
N9 833.510

N9.833.497

COLÉGIO BRASIL

PIÃO

(6 ti AMABAR A)

Requerente: Carneiro k FlOrels lAdti
Local: Guanabara
Classes: 12, 13, 14, 25, 28, 38 e NI
•
W. Estabelecimento

• Requerente: Colégio Brasil
Local: Guanabara .
Classe: 33
Título de Estabelecimento
-/-49 83-3:498—
•

N9 833.511

149 833.491

BONAPARTE
Requerente: Carlos Francisco

Bonaparte
Local: Guanabara
Classe: 50
s, publioidade,
Promoçõe
Serviços:
serviços técnicos de administração
contábil, fiscal, de bens, consultoria
e assessoria técnica, organização e
planejamento
N9 833.499
Requerente: Instituto Souaz Uno
Local: Guanabara
Classe: 33
Insígnia

Requererwe. Moinho Goiás S.A.
Local: Goiânia
INDÚSTRIA DRASILERA
Classe: 41
Artigos: macarrão, massas allinentãcias, talharim.
Requerente: Teresdpolis Turismo
&latria e Comércio Ltda.
N9 833.504
Local: Guanabara
C I TY

1N6U5TRI A aeAsILEIRA
,

Requerente: Plambrerla City Ltda,
Local: R, G do Sul
gos: chouriços, carnes, extrato de
CR e, fiambre, linguiça, mortadela,
presuntos, salemas
N9 833.505
• -

Classe: 50
Artigos 'de Classe

2419 833.51.2
# ILCERTS O DISCO"
Requerente: Home Publicidade Ltda.

Local: São Paulo
Artigos: Jornais, revistas e publicaçõesem geral, peçascinentatogrAll. e Mercantil Ltda.
cas, peças teatrais, programas de
•
N9 .833.492
circo, rádio e televisão
•
Classe: 32
ATLAS GEOGRÁFICO PARA
Classe: 49
O ENSINO MÉDIO
Requerente: oTelur" Agro-Pecuária e
Artigos:
Jogos
de toda a espécie,
~crente:
Companhia
MelhoraMercantil
Ltda.
CONFECÇÕES LTDA.
matos de São Paulo Indústrias de lrinquedos e passatempo, a saber:
Local: Rio de Janeiro
alvos
para
jogos
e tiros, armas de
Papel
Nome Comercial
discos para PPS. dispositivos Para
Requerente: Eleber Confecções Ltda.
Local: São Paulo
marcação de jogos, divertimentos, esLocal: Guanabara
Classe: 32
pingardas de brinquedo, marcadores/
Artigos: Livro impresso
Nome Comercia/
de escore, pistolas de brinquedo, piacarde para jogos, revólveres de brinN9 833.493
,
• . N9 833.508
quedo e tiro ao alvo
tIRGANIZAÇA0 BRASILEIRA.
N9 833.513
MODERNO ATLAS PARA

TELUR Agro - Pecua ria

KLEBEK

SERVIBRAS

KLEBER CONFECÇÕES
(GUANABARA)

DE SERVIÇOS TÉCNICOS

O ENSINO MÉDIO Rniut'rente: _Companhia Melhora-

Requerente: Servibríts
Ogganiazcão mentos de São Paulo Indlatrias de "AGIR= O SEIT CANTOTet
Requerente: Kleber Confeccções Ltda. Braslielra de Serviços Técnicos Ltda.Papel
Local: Guanabara
Local: Guanabara
. Local: São Paulo •
(mese: 36
Clame: 33
Classe: 32
Requerente: Home Publledade Ltda.
Título de Est4elec1mentn
ntolo
'Artigos: Livro impresso
Local: São Paulo

•

tliarta-fira 24

Classe: $2
Artigos: Jontats, revistas e pública-:
eões em geral, peças cinematográficas, Peças teatrais, programes de
•
circo, rádio e televisão
Classe: 49
•
Artigos: Jogos ?de tida' a espécie,
brinquedos e passatempo a saber:
alvos para jogos e tiros, armas de
cucos para jogos, disnositivos para
inaToadlio da Jogos, divertimentos, as, pmgardas de brinquedo, marcadores
de escore, p istolas de brinquedo, Piacarde para jogos, revólveres de • brinquedo e tiro ao alva
N9 833.514
"A MIRA O DISCO" r-

Requerente: Roma Publicidade Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral, peças cinematográficas, peças teatrais, programas de
•
circo, rádio e televisão
•
Classe: 49
riiiios: Jogos de tida a * espécie,
Àbrinquedos e passatempo, a saber:
alvos para jogos e tiros, armas de
• disco. _para jogos, dispoaltivae para
• . marcação de jogos, divertimentos, espingardas de bringseado, marcadores
de escore. P istolas ale brinquedo,
carde para jogos, revólveres de brinquedo e tiro ao alvo
• •
• N9 833.516

DIÁRIO OFICIAL' (Soção
-J'anefro de . 1968 527
•
Classe: 49
• Ciatee: 2
,
Classe: 40
Artigos: Jogos de Mia a esoéele, Artigos: Um prottuto veterinário5 para Artigos: Móveis de metal, vidro osi
brinquedos e, passatempo, a saber:
uso sanitário e veteriralrio
madeira, estofados -ou não, co:chtfee,
alvos para jogos 8 • tiros, armas de
travesseiros é acolchoados para
N9
-833.521
para
f
ositivos
para
disp
ogos,
Mu%
móveis
marcação de jogos, divertimentos, es9 833.529
pingardas de brinquedo, marcadores
de escore, pistolas de brinquedo, pia-carde para, jogos, revólveres de brinquedo e tiro ao alvo
Requereote: Kubusldki gaiata
N9 833.518
liattori Tokeiten
Locai: Chou-ku, Tokyo, Jakulo
- Casse: 8
k tIRO AO DISCO"
Artigos: Relógio em geral e outros
instrumentos horobigials e partes' doe
'
mesincis
Requerente: Roma Publicidade Ltda.
Local: dão Paulo
1'0 833.525
Clame: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral, peças chwanatognllices;
•ANTON
peças teatrais, programas de cimo,
•
rádio e tela-visão.
Classe: 49
ReqUerente: Avoa Products, Inc.
Artigos: Jogos ole tida. a espécie, Local: Nay Yotk, Estado de Ney York,
brinquedos e passatempos, a saber:
E. ti. A.
'
alvos para jogos e troe, armas do
- •
Classe: 48
Requerente: Suchard Holding Société
brinquedo, discos para jogos, disposi- Artigos: Perfumaria, cosméticos, deu-' •
Anonyme
tivos para marcação de jogo; dIver- tifricioe„ isabonetes, e preparados para
Local: Lusanne Sulça
Ui:untos, espingardas de brinquedo, o cabelo; artigos de toucador e estiClasse:
marcadores de se, pistolas de brin- vas • para os dentes, unhas, cabelos Artistas: &Substancias alimentícia 4
quedo, placard para jogos, revólveres
• e -roupa
seus preparados, ingredientes de
de brinquedo e tiro ao alvo.
alimentos, essências alimenticias
No 833 520
149.833.519
919 833.530

•PR.ESMATIC

•slitiw

MACROSCAN"
Requerente: Àbbott Laboratorial
Local: North Chicago, Condado da
Lake, Estado de Mintas, E.V.A.
—
classe: 3
Artigos: Substancias químicas, pra
dato& e preparados para serem naipe
dos na medicina ou na farmácia
149 833.531

"NRO CiTXBRE O DISCO
Requerente: La Franceies Calçados
Ltda.
Local: Guanabara '
Requerente: liame Publicidade Ltda.
• Local: São Paulo
•
Clame: 38.
•
•
Classe
. :
Artigos: Calçados em. gusa
Artigos: Jornais, revistas e publicaN9 833.521
ções em girai, papa cinematográfiCas. peças teatrais, • programas de
caco, rádio e tel
Classe:. 49
Artigos: Jogos de tida a ~cie,
brinquedos e passatempo,- a saber:
„ alvos para -jogoe a tirou, armas
de
Briírdie
- ira; •
discos para jogos, diapositivos para
marcação de jogo', divertimentos sRequerente: Calçados Matinal IML
pingarda
s de b
de escore, pistolaireeLquedo, piaLocal: Guanabara
carde para jogos, revólveres de brin•
Classe: 38
quedo e tiro ao alvo -

l°833.516
a(Vmsco, É O Azaro

, Requerente: Home Publicidade Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 32.- •
Artigos: Jornais, revistas e publica,•eões e= geral, peças einematováfi‘ ces, peças teatrais, programas ‘cle
circo, rádio e televisão
Classe: 49
Artigos: Jogos de toda a espécie,
brinquedos e passatempo, • sabes:
• ilvos para jogos e tiros, armas de
limos para jogos, dispositivos Ama
marcação de jogos, divertimentos, espingardas de brinquedo marcadores
de esOore, pistolas de brinquedo, pla, carde tara jogos, revolveres de brinquedo e tiro ao alvo
N9 833.517
"O TIRO NO CANTOTIO
I

-

Requerente: Plom,e Publididade Ltda.
Locai: Sio Paulo
.
Classe: 32
Artigos: Jornais. revistas e publica:Me em geral, peças cinerastográfiias, peças teatrais,. t)rograMidi de
circo, rádio e teleVis90

Artigos Calçados em_geral
• N9 SUJE?

MESUTIC

ità.tiC0
e.

.Requgente: Hitachi Makuserd Kar
pu!nixt Kaishe, (Hitachi Manei) Ltd)
Local: Japis
Classe: '8
Artigos: Baterias, inclusive pilhas
Noas e acumuladores e qualquer outra
espécie de baterias e todos oe demais
artigos incluídos na mesma classe
319 833.527

IIAEP Y.

Requerude: Colgate-Palmolive
ComPaRY
Lobal: Ner To*, LILA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 48
Reauerente: Paumacé Indúttria de Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentifricios, sabonetes, e preparados para
Móveis Ltda.
0 cabelo; artigos de toucador e esc0Local: Guanabara
vali para es dentas, unhas, cabelo e
Classe: 40
•
roupa.
Artigos: da clame
3(9833.528
N9 833.522

VERMELHO.

BRANCO

— Requerente: Nesta a.a.
Local: La Tour-de-Pells. Cantão tat
Wird. &aça, e sucuru' na Cidade dl
Vem, Cantas de Vaud, /Atiça
Classe: 41 .
Artigos: Pastas alimentícios farina*
ma, arre, e preparados á base de
iarros, farinhas e preparadas feltra
de cereais; cacau, chocolate, doces- 411
balas, artigos de confeitaria: preparados para pudins, sorvetes e pay
• "E INUIll. A SOLUÇÃO ÉfiESUIlli
lues sorvetes; geléia"; mel;
shis e extratos de chá; ardê e extrata
Requerente: Paul:saci, Indústria de
de café; Odes, cravos, pimenta, miram
Móveis Ltda. *
tarda, condimentos, mi, vinagre •
Local: Guanabara
outras substAnciaa vegetais ou ml•
Chtsse: 40
nerals usadas para flavorizar alinten4
Artigos: da clama
tos: sopas; caldos e molhos; carne,
9/9 833.523
Peixe, estratos, conservas, pratos feire
tos prontos para comer. alimento.
altamente congelados is base de vi.
gafais, de trotas, de carde, de peixe,
Requerente: Motorola, too.
óleos e gorduras comestivels; mala»
Local: Chicago, Estado de
nese; leite* leite cotai/Judo, leite
E.V.A.
evaporado cbndensado, leite em
•
Glasse: 6
p0 ou des
idratado, Yoliurte, crel216,
Artigos: Máqu ill ati e suais Pariss In- manteiga. queijo; massas de trotai
tegrantes não 'ineluidas nas
a doces de trutas; matérias eoPalb40
classes I, 10 e 17
veia para sanduiche contendo ch:
uerente: Laboratórios Bloshatética •
Classe: 21
late, mel,, açucar, carne. peixe,
• 5. A.
Artigos: Veículos e suas partes iate- óleos e 'gorduras comestiveig,
. LocaL São Paulo
Vantes, exceto inklubled g AXikag . algoz" WH. tlrefON. quelio:
,

e,

528 Auarte- f .:-. • l a 24N9 ' 833.EZ2

Ja,r.Wo de 1958

DA. r

••nnnn

N9 03.550

N9s 833-538.'5:0

PROLENE

•STABISIL

r aeqUerente: A. G. Fuer Brauerei- IND.USTRIA RRAV.11.Fiesk
t Industrie
Local: Suíça

N9 833:555

* StICIEDÁBE

LORPECia NORDESTP

-

MELHORAMENTOS

1111.11MENTOt . E PECAS
LIMITADAr •

TRAIAS OB. .stri‘LIBL
REMARIA E OtifiCRI--

Classe: 1
%
Requerente: Assunanaar. ~uma QC
Artigos: Produtos qu micos para a Nylon S.A. Indústria - e -Comércio
clarificação para a inéesstria de beLocal. São Paulo
bidas, especialmente cn eja e vinho,
Classe: 22
Requerente: ',Torpeças
.Nordeste
bem como sucos de frutas; produtos
_Artigos: Na classe
Rolamentos e Peças Limitada
nuinlicos de absorção para o trataClasse. 23
- 'Local: Pernambuco
r'
Mento da cerveja; ploclutoir químiArtigos: Na cJekse
•
Classe: 21
Classe: 24
cos estabilizadores da espuma Ga cerAI:
Veículos e suas partes Mte- Beque: mte-: Sociedade de Melhora- .
Artigos: -Na easse
pontes, exceto máquinas e motores ments3 "Praias do. Sul" Limitada
'Veja:. produtos quimic_s auxiliares
2,ngenharla e Comércio
' Classe: 36
para a filtragon, para a indústria de
Ne 833.551
Artigos:
C:asse
bebidas.
Local: Santa Catarina
N9 833.533 •
Artlgos: Na case
N9 833.557
N 96 833.541

• e

•

MOTOROLA

:SILVE

Stf 0 T RAN SPAR EN

TE

RAFIBRIL

Requerente: Molarola, Inc
Local: Illinois, E.U.A.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 6
r,
Artigos: Máquinas e suas partes In- Requerente: Espuraar Espuma de
tegrantes não incluídas nas
Nyton S.A. Indústria e Comércio
classes 7, 10 e 17"
.
Local.: São Paulo
ORiflH_,
Classe: 8
Classe: 22
'Artigos: Instiumentos de precisão,
Artigos: Na classe
INISOSTRIA BRASILEIRA
Instrumentos científicos, -aparelhos de
Clame: 23
eriO22
%mo comum; instrumentos e t.parelhos
Artigos: Na classe
Requerente: Luis Januário Pires
didáticos; moldes de tóda a espécie;
Clamo: 24
Local:
Rio
-Grande
do
Sul
acessórios de aparelhos . e:étricos (inArtigos: Na classe
,
Classe: 17
. : 1-1.1e^nlate DuIcora
clusive válvulas, lâmpadas, tomadas,
Classe: 38
Artigos: Artigos, máquinas e instala- Requerent
. • Use s, ' São Paulo
tios, soquetes, etc) ; aparellos fotoArtigos: Na classe
ções
para
escritório
e
desenho,
não
Classe: 41
Classe: 3'7
gráficos, radiofônicos, cinematográfiincluidos nas lasses 38 e 40
Artigos: Na . classe
cos, máquinas falantes, etc., disços
N
9 333.558
N9 833,52
.
gravados e filmes reve'ados
.
N9 833.548
Classe: 21
Artigos: Veículos e suas partes inte.. AZUL TRANSPARENTE
grantes, exceto máquinas e motores
IK0
Classe: 40 ..
''';17cduC20
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
madeira estofados ou não, colchões,
travesseiros e ac_.(JuoacAos para
,;41.,E,^2ján
Ag.,0
raóvcis
&
II
N 9 833.534

1

41,t•'°
;I

DT T IV

dcecdal'

41.4e0intIA amAirCen RA'

Requerente: Luis Januário Ares
Local: zn,) Grande
Requerente: Mariano Dublasieviez
Requerente: Chocolate Do"cora
. . do Sul
Local: Guanabara
INDOSTRIA BRASIIEIRA
Local: Sãe Paute
Classe 17 .1
Classe: $2
_
Classe: 41
Instalações
paia
Artigos:
M
.
nal
e
• Artigos: EsIas
alequerente: ,Indústria Rotativa de Artigos: Programas de televisão, pracritório e desr gho, não Incluídos
radiofônico,
jornal,
revistas
gramas
Papéis Ltda.
nas casses 38 e 40 _
Ne 333,555,
scripts de televisão
•
Local: São Paulo
833.553/354
Ng
N9 833.547
.
Classe: 38
Artigos: BObinas de. papel, brochuras
não impressa, caixas de papelão, car-

tolina, encadernações de papel, envõlucros de papel, etiquetas, folhas de
papel, ornamentos de 'papel, papel
absorvente, papel celofane, papel arepon, papel de seda, papel para encadernação, papel para Impressão, papelão para qualquer fim, pastas de
cartolina, rolo de papel, sacos de
papel, talão de recibos, tubos de papel,

Indé o ria "n-- -'1.--Local: Pernambuco
Requerente: Malharia Iracema Ltda.
bRin14 -Clames: 13, 35 e $8 — Titulo
Classe: 23
.',X'5.3neleaR
Requerente: C. Cordeiro
Artigos: Tecidos em geral
Local: Pernambuco
•
KoRinHA72:
Locítl: Santa Catarina
ICEIGN ,!#•41
Piasse: 38
Clasee: 24
Artigos: Artigos de vestuário, de
Requerente:
Chocolate
Dulcora 9411.;
tdda sorte, inclusive de esporte e Artigos: Artefatos de algodão, cãLocal. São Paul0
nhamo, linho, juta, seda, 11 e outras
para crianças
Classe: 41
'
fibras, não incluídas nas demais
_ N 9 833.549
Artigos: Balas
classes
N 9 833.583
N9 833.588
Requerente: C. cordeiro

•

•-

tubos de papelão

Tramas DEPOSITADOS
EM 2841-87
N9 833.538

O RR NA
rae
eirenkt:alsPer&ileddia.:"A°mé
Classe: 8
&Mau hidráulicas a motorce hidráulicos •
Classe:
OgVi" .?"11141-.

S.A.

ft1)0STRI A BRASILEIRA
Ite:
Tiechuoun

•

Norpeeas --

Nordeste

entoa e Peças "imitada
Local: Pernarsbuco

' DO 311W
Inêlatirka granida'.

Requerente: Sociedade de Melhora- Requerente: Paoe & Mortati Ltda.
Local: São Paulo
mentos "Praias do Sul" Limitada
Classe: 1 .,
Engenharia e Comércio
Artigos: Fluidô _para freios hidrán-.
Local: Santa Catarina

Classe: 50

-

licos

Quarta-feira 24

MARIO OFICIAL

1;1)

•

de 1!6 .52;)
•

N9

833.560/562
•

Classe: 41
Classé .16
Artigos: Doces, balas, bombons,. DÁ-1 Arincs: Mater.:
•1
•
aso. exclusivacoitos, galélesa frutas cristalizadas, mente em admiração, -a saber:
chocolates, féculas, conservas, sorve- zu
cie
•
ates. anõlhoa
cudas, pára
—o aunaao e* ferro
cortado
a can c_71.0 armado I
N9 833.586

J•

1(9

823.W4 .

'PÔRTO ALEGRL—KG5,
Requerente: Molck Zamel & Cia. Ltd's
Local: Rio Grande do anelasses: 23 e 36
Titulo
•
n9 833.576 •

ISIDUStala IMASILZIRA

Requerente: Casa Bernardo Ltda.
. Leal. SM Paulo
Classe: 1 •
Artigos: Substancias e. preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas;
substancias e preparações químicas
antl-corrosivas e anti-oxidantes
Requerente: G. Rosnar & Cia. Ltda.
Classe: 2
indústria Brasileira.
Local: 'São S'aulo
Artigos Substancias e preparações
Classe 50
endinicas usadas na agricultura, horReqterente: ?Sol& Zainel 3; Cia. Lui''
tioultura, veterinária e para fina sa- Gênero de atividades: Indústría e
Local:. Rio Grande do Sul.
!abalos: .Adubte, baraticidás, narra,- Comercie de máquinas-para confec- Requerente: PRECISA — Participapaticidas,- desinfetantes, defumadorea
ções em geral
ções, _Empreendimentos, Comércio e
fertilizantes do solo, fun g icidas, for-Indústria S. A.
Artigos: ArtigoCisless
dee ves
38tuarki,srouptui
N9 833.567
micidas. germicidas, herbicidas, inLocal: São Paulo
feitas, semi-confeccionadas ou sob
seticidas, microbicidas óleos: para
Classe 16
medida, para homens; senhoras e
fins veterinários, raticidas, remédios,
Artigos: Material de uso .exclusiva- alunas, a saber: agasalhos feitos de
Sabão desinfetantes. vacinas el
mente em construção, a saber: peles naturais ou artificiais, anáguas,
tusglientos
armação de ferro ou aço, pré_fabri. aventais; batas, babadores, blusas,
cactos, para concreto armado e ferro blüsões .boinas, bonés. beseros/- r•nnnuga: 8
cortado para concreto armado binações, calçados, cachecóis, eanliaNs
Artigos: Máquinas para indústrias
.10.
Indústria Brasileira
Ias, capacetes, capas, easiaa.s, , s.
N9 833.572
máquinas para fins Induz.esties, capotes, calças,. calça-salas, tu!,
trlis, máquinas de precisão, inaquiRequerente: Jorge Engin s
23e10a, cintos, cintas, camisas, cam.ses
operatrises, peças para motores:
Local: Buenos Aires, Argentina
tas
_ calções, cartolas, coletes,' corpi.
„Altar/adores, máquinas &fiadoras,
•
Classe 36
111Pu, ceroulas, cuecas, colarinhos,
máquinas beneficiadoras de cereais, Artigos: Anáguas, aventais, baby-d01!,'
oirros, chapéus; dolmans; echarpep„
bombas, máquinas para cortar, Má- blusas, botinas, calçados, calças, se-estolas; :ardamentos; gorros, gaib.
quinas para construções de estradas, missa, inclusive para esporte, camicias,
gravatas, guarda.pó;dinpermea.
máquinas de centrar, dínamos, má- setas, camisolas, capas, capotes, chaveia; jaquetas; lenços, leques, leint'quinas de fabricar tecidos, engtena- péus, chinelos, cintas, combinações,
ria, ligaa, librés, lingeries; _mantas,
gana para má
quinas, frag as. máquicuecas, lenços, meias, Soutiens • '
meias; palas, paletós, pantufas, pe.
na para eaMear papel, geradores,
jaraas, peignoirs, punhos, peitos ,e
14* 833.588
Máquinas de impressão, _máquinas
peitilhos para camisas, pelerinos, po'para galvanoplastia, máq uinas de lalainas, ponchos, pia/ovaras quimonos;
gar roupas, motores, motores-mariti*
quépis; regalos, robe de chambre,
MON, serras meanicas e maquinas
transportadoras
roupas de brim para o trabalho, rou.
pas feitas para crianças, roupeta; de
•N9 833.554
banho; salas, sapatos, sandálias, sou.
déos, shorts, _Macke, sungas, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos;
Industrie' Brasileira
trajes, ternos, toucas, tailleters, turbantes; uniformes, ' uniformes para
Requerente;
PRECISA
—
Partácipaempregadas; vestidos: -xales
Requerente: Joaquim Martignon Oen, Empreendimentos, Comércio e
Local: São Paulo
Indústria
S.
A.
N9 833.577
Classe 41
Local: São Paulo
Artigos: 'Vinagre de alcoot e de vinho
Classe 18
Artigos: Material de uso exclusiva- •
N9 833.569
mente em construção, a saber:
de ferro ou aço, pre.i.au..-.
• armação
cadas, para concreto armado e ferro'
cortado para concreto armado
N9 ese.87s

Marinha

_

1-4
Indústria Brasileira
(Tente: Pan Produtos Alimentidos Nacionais S.A.
11•01p#Mat. é.,t»..le.":
Local: São Paulo
Requerente: PR,.....CISA — Participa,
Classe: 41
çlies,
Empreendimentos,
Comércio
e
artigos: Chocolate ao leite
- Indústria El. A.
Local: São Paulo
-72-3T-(1 )85 Requerentes: Sergio Voigt Peitar e Requerente: Manufatura de Brinque.
dos Estréia S. A.
.
Classe 18
Gilson Gomes da Silva
Local: São Paulo
Artigos: Materirl 'de uso exclusivaLocal: Guanabara
mente em 'construções, a saber:
•
Classe
33
Classe 49
armação de ferro ou aço, pre_fabrL
Sinal de propaganda
Artigos: Um brinquedo composto de
ondas, para concreto armado e ferro
uma metralhadora, um capacete ca;•
1(9 883.574 ' •
cortado para concreto armado
rauflado, um revólver, um cintura°
de couro, uni cantil, unia lanterna,
N9 833.571
um binóculo e uma caixa de assintas
tas arrumados em uma caixa
litografada
•
464)12(4a9.
N9 833.578
•

Bhsileir a

p ORTO AlicW—
•

RU,

SCRI E

Requerente: PRECISA -- Participa- Ren.zerente: Molck Zamel & Cia. Ltd*
ções. Empreendimentw., Comércio e
Requerente: Kimbarly.Olark
tocai: Rio Grande do Sul
Indfistria 3 A.
Corporation
Classe 35
Requerente:, Alexandre Rodar e
Local: Nesnan, wieconsin, IE.":
Local: São Paulo
'Titula
Natale'Rodar •

'. SEO

,
QUaeta-fe.tra
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•

.
• a.
,
Ciaass
• ajaa4 c Kaaa.1 e seus ar,efatos,
rio
- iras17
16, 44 e 49, inclusive .. papel •
pata escrever e para impresan e
Lagos (12 _palie:ela em geral
• Iq9 833.57a

IVEKA

N.9 333;689

Nv
.

•

'6LOW-UP
Requerente; Unilever Limited

ETAPA

etfutn

11,441BRA S.

Indústria BraSiletra

lsEsegoo_--- •

lec
• ku.erente; Salda
Saldanha de
Araujo.

Local: Guanabara
Classe 36
Aatigas: Artigos de vestuário e roupas
feitas ean geral: agasalhos, anáguas,
barcaudas, blusas, blusões, calças, camisas, cambota, combinações, cum."
saias, casacos, logos de. lingerie
inalas, paletas, Mornas, saldas de
*anho; Morta, :ternos e vestidos
•1131--t-N9 833.380
.19
tat

VIVEKA - CONPEC

3•
Requerente: Zaida itaidazha de
Amuar
Loaal: Guanabara
.Clease 36
ATitulo de eatabelecimento

,

•

-Janeiro de ;1968

Requerente: Globo 5. '•A, Tintas
e Pigmentos
"
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Alcatroados para comamções, argila preparada Para. ~atracões, areia pieparads, para constai.
Qes, argamassas para construções,
aafalto para oonstruções, cimento-co.,
mura, cal para construçaes, estuque,
farras, imperme.abtazadores de • asaanasais, massas para parede, proautos
betuminosos para construções, proalatoe -de base asfaltam, tintas para
paredes, muros, portas e lafielas
. Clame 31
Artigos: Adesivo. vaza 'vadação, betume Pipi veda930, atraento ~do para vedaçao, barros para vedava°, massas para calafate, masa*
para vedação, material de vedação
em geral
)5e sta.u.

— ,TAPA

'RAP1D

Requerente: • Puller Company
Local: Catesauqua, listado da Pe
•syivania,
4nt0Wo ~Miro
131ease: 8
alva
Artigos: Niaquinas e suas partes In•
Local: Guanabara
taltrailtes ulto . ancluidae nas classes
'Classe: aí)
7, 10 e 17. Sistemas transportadores
Artigos: Serviços -de advomaia e ai&
de materiais pulverulentos
vidades correlatas
•
.....m..
1 NP *33.591
"Le 833.595

• FLAS1-1-FILIt

HeNiittà

:GELAK,
NDOSTRIA BRASIM #

Requerente: Ptaltuo Ag,
Local: Zoug — Suíça
Classe: 17 Artigos: Maniatas, material para ai,.
Crives', desenhar, pintar * material
de meritório, zugadamente musatastinteiro, canetas asiferograricaa,
agiras, porta-na:az
'
N., 833.1392
•
• , INEffláíkNo

Requerente: Martini dt Rosai 13.A.
— Indústria e Comércio de Zeladas
Local: São Paulo
Requerente: Clama Magazine Gala
•
Classe: 41
Limitada
Artigos: .Substâncias' alimenta:3m e
14
Local: Mo Paulo
* -mas preparados. Ingredientes *Se
'
clame 28
lbsgptill$ .alimerItIciaa
Artigos: Tecidos de Pagodk" taridts
laossoseessiat taioba B. A. Tosem
Classe: 43
_
do, limbo, ~amo, juta, toldai as
Ar tigee : Bebidas aleoblicas a Zerntraie
Pliohoutea
raro, tecidos plásticas, arapennaftvels,
Local: SM Paseo ,
tadas, não incluirias na. classe 3
tecidos ale abda 3:aduria-e raiais; bClame
Ia
NP 833:394
aldoo do aios artificiais, /mandas e Atraem: AãCiltrOltdOe
amaratecidas de Ia e pelo, mu peças • çõea, argila preparadaasara
iam eralatru
ção, aromaime para eGelstriggies, as.Classe 28
HELAR---&Caos: De anatearg plantam eapazi- falto para construções, cimento codido ou não, não Maluidee as;li outra mum, cal para construções, estuque,
1HP.SA RASURA
Classes, - a saber: açuoarelica, adora garoa, ampermeabilizadores de ~bws,, argolas, aros, bacias, baldes, ramias, massas para parada, Pram;
bandejas, bebedouros, bulas,. cabides tos betuminosa; para construções, Requerente: Gelar S.A. Indústrias
Alimentícias
Wm., canecas, aspas (exacto vesitua4 produtos de Ibera asfáltisa, tinias
.Para
rib) cestos, chapas, copos,
para paredes, muros, portas e janelas
, cru, estojoje, formas,' frascos, funis,
'
,Claase:
41
Classe 31
trirras leiteiras, prata:, recipientes, Artigos: AM5lve6
Mão; amido. araandoaa,
%
x
Para vedação, be Aatlif
revestimentos, talheres, vala/liames e
amendoim, arroz, aveia,
-tumeparvdção,cintea- ameixas,
,xicaras
.
atum, azeite, "azeitonas, alcachofras
rio para 'vedação, Searas para veda- aletria,
alho, araruta, avelas, banha,
?O. 833M
pão, massas para. calafate, _massas bacalhau,
batatas, Palas, -biscateá,
para vedação, material de vedação bombons, baunilha.,
alimentos para,
- em geral
animais, bolachas, cala, canela, cacau,
*Na 833.088
carnes, chá, chocolate, confeitos, cravo, cereals, cremei ailmenticlos, aroqtzetes, compotas, condiraantoa para
alimentos, colorantes, cOnaervaa, ca-'
I
marfo, cominho, canelara coalhada,
caramelos, castanha, cbeolaa demita
doces, doces de frutas, easenclas ailIND. BRASILEIRA
manteres, extrato . de tomate aspargos, espinafre, empadas; favas, flocos,
„..,.Ó.rulo, frutas secas naturais e cria.
laalizadas, • farinhas alimentadas, -lerRequerente: labirajata Dettmar
talhadas.
farinhas alimentftias,• lerta
Requerente: Chocolate Prink S. A.
• • Local:. Guanabara
1, mentos, feijao, frios, glicose, goma
Local: Sio Paulo
:32
isdP marcas. gorduras.. gelatina, geleias;
•
• Clame
"
Artigos: Revis.as.
liv-oa pra- 'grânulos, 1:gumes. lenaahas,
e
dboae, ?altosolates
gramas de televisão, oubsica-Ses
. 1ialia°81 galgar bor
ca. louro, lancil/toa, aagostas, leite
doem
premas. ascriptsb de telivisao I condensado, leite, • massas alimenta-

JANDUIOT

•

AIR

NO* 'ORA* -

e

• rCM 033.593

Local: Port. Sunlight, Cheslaire
_Inglaterra,
Casse: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, deuarriei" sabonetes e preparados para
o 'cabelo; artigos de toucador e osclivas para Da dentes, unhas, cabelo
e roupa —
N., 833.590
,

•

833.581

cias, manteiga., toei, mate, mamas
paro mingaus, , intuiu"- mor:ouro*,
oteos comearards, ~sobe pç" pus
Pata putune„pickies,. pesar:, pen-pois,
picolé, pisas.
Praiaea. Znibed
osuassoaastas,
*Opas enia.adas, sorvetes, amai de4rutas • leratries, ,e *Magic

itagiserente: Gtlar 13.A. badaatdas

Alimentícias
Local: Pará
•
Classe: 41 •
Arpa: ~mar. Banido, aménAnsi,amansas, sonendoini, arres. ~els,
atues, aasite, azeitonas, alcachofra.
aletria, alho, szaruba, asnas, banhe.
bacalhau, batatas, balas, blsocittle,
bambam, baunilhas, alimentas pesa
animais, bolachas, café, ~eia, casas,
*ames, chá, chocolate, confeitas, WSro, cereais, cremas alimanNatin, azoquetes, compotas, condimentos para
alimentos, coleantes,. comuns, carão, conainho, campa, coalhada.
caramelos, castanha, ~ala, deu"
doces, 41100e8 de frutas, asseadas alimentares, extraio de tomats, espargota espinafre, empadas, lavai thalcal.
Iara% instas aacas ~ais e crie14~ :latiram .alimeaticias, larauerd;or, jão, friura glicose. -acaba
de azara% gooduras, fgEla12/214 geleias,
granigai. - ~Uniesb ~Mb" boga,

" louro, dalicinios, umas" Una
condensado, leite, ~asas

das, manteiga,
l i -!, mel, mate, matam
paramingaus, matilhas, mostarda,
°leoa ;comestivels, mariscos, pias, pai
para pudins, pickles. pana Pati-9013,
picolé, pizzas, asai, pralinés, maltas
balanceada, aalrachae, copas enlatadas, ~vetas. suco Nele Indlas.o len;
mas e. vinagre
Na 833.398

,,GELOTE
BRASILENN

as'
Requer:nta: Gaia,: S.A. indústrias
Alia:cutiaias
Local: Pará
CLaise: 41
Artigos: Açúcar„ amido, amamos*
ameixas, amendoim, arroz ave-a.,
atum, azeite, azeitonas, alcaehotraa
aletria, alho, araruta, areas, banha.
bacalhau batatas, balas, biscoitos,
bombons:, baunilhas, ' aihnentas _peai
animais, bolachas, é Ifé, canela, :loa%
carnes, chi, chocolate, confeitos, mavo, °atesas, creme: alknenticios, croquetes, compotas, condmentos para
alimentos, cole ,aut s. conv'rvas, esmaré-o, coratabo,. canjiaa, cayloaaa,
zakamelos. castanha, abeoia, unida, •
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doces, doces de frutas, agencias
N.9 833.509
matares, extrato de tornata, aspargos, espinafre, empadas, favas, teca,
farelo, fruta sacas naturais e crisMERCEARIAS NACIONAIS — A.
talizadas, farinhas alimenticias, fermentos, feijão, frios, glicose, goma
'MAIOR CASA EM COMESTIVEIS
de marcas; gorduras, geiatuia gamas,
grânulos, lagiunes, lentilhas, linguiça, louro, laticinios, lagostas, leite Requerente: Mercearias Nacionais
Sociedade Anónima
condensado, leite, cassas alimentiLocal: Guanabara
cias, manteiga, mel, mate, massas
Classe: 41
para mingaus; molha, mostarda,
Artigos: Prose de Propaganda
óleos ~estiveis, mariscos, pães, pos
Para Pudim, Pleklea, Pe ixes. Peti-Pois.
N.9 833.600
•
picolé, pizzas, sal, praLtés, re.gac
balanceadas, salsithea, sopsa cnla:adea, aorvetes, suco de frutas e legumes, e vinagre
N.9 833.597

N.

Janeiro de 1968 631

833.602

dos - bandeiras -- cordões - caa,
darços -- coadores de café - coberd
tea para raquetes - coberturas pa.'
i ra cavalos - debruns - enfeites -4
etiquêtas - entremeios - entretetaa
a- flâmulas - filtros de café - fia
tas -a franjas - galões - laços d*
chapéus - mochilas - máscara; ....,
montas - nesgas - -ombreiras
paasamanerias - palmilhas -mpaviois
- passamanes - pompom ,
Oin.
gentes - rendas - rédeas - saca
- tiras - leias >tra bordar urges.
Nc 833.610 - 84

r

weem••••1 TI

"GELI NO •
JNDOSTRIA BRASILEIRA.

Indústria Brasiitirts .

Requerente: Prascatti - Indústria de
Instrumentos Musicais Ltda.
Local; Rio Grande do Sul
•- Classe: 9
Artigos: Instrumentos musicais e suas
partes integrantes a saber: acordeons,
abafadoras de som, assovios, bandolina, banjo, baterias, bealmbaus, bombardinos, bombo. boquilhas, cavaquinhos, calos, chaves (teclas para pianos) clarins, clarinetes, concertina,
contraaixds, cornetas, cuicas, flautas,
foles, gonzos, guitarras, harmónica,
harpas, liras, oboés, pandeiros, planos, pistões, pratos de banda, pifaram,
rabecas, realejos, saxofones, tambores,
tamborins, taras, trombones, trom-

Requerente: Gelar ei.A. Indústria
'Alimenticias
Local: Para,
Classe: 41
Artigos: Açúcar, amido, amêndoa,
ameixas, amendoim, arroz, aveia,
atua azeite, azeitonas, alcachofras
aletria, alho, araruta, avelãs, banha*
bacalhau, batatas, balas, biscoitos,
bombons, baúnilhas,. alimentos para.
animais, bolachas, café, canela, canta
cama chã, chocolate, confeitos,' cravo, cereais, cremes alimenticloa, croPas. Vielas, violoncelos violões
quetes, • compotas, condimentos para
N.9 833.601
alimentos, colore.ntes, conservas, amarão, cominho, aula, coalhada,
caramelos, castanhas, cebola, &neta,
doces, doces de frutas, essências alimentares, extrato de tomate, aspargos, espinafre, empadas, favas, flocos.
fare:o, frutas secas naturais e cristalizadas, farinhas alimentícias, ter-.
mentos, feijão, frios, glicose, goma
de marca, gorduras, gelatina, geleias,
granulos, legumes, lentilhas, linguiça, louro, latácinios, lagostas, leite
condensado, leite, massas alimentadas, manteiga, mel, mate, massas
para mingaus, molhos, mostarda,
óleo( comestivels, mariscos, Pães, pós
para pudins, pickles. peias, Peti-Pais• Requerente: "V.° Velos° ararsiani
picolé, pizzas, sal, pialinés, raçars
dos Anjos •
balanceadas, salsichas, soluta enlataLocai: Guanabara
a
das, sorvestes, suco de frutas leguClasse; 18
mes,
Título de Estabelecimento
- e vinagre
, Na 833.698

Requerente: Sobradil
Socaadad Brasileira do Administração de Imóveis Limitada
• Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
1(9 833.604- 606

Modaco S.A.
Móveis danava ti
'Coares.
Local: Rio Grande do Bui
Classe: 38
Artigos: Agendas - bloca, Para
correspondência - capas parautabune
- livra e documentos - cartões da,
visita e comerciais - cheques -a'
duphaaratas - envelopes - erivóbai
Indústria Brasileira
aros - etiquêtas - faturas - livra(
não impressos - notas fiscais
.
Requerente: Proquimbras de Pro: notas promissórias - recibos e rótulos,
Classe 50
dutoa Químicas Brasileiro Ltda.
• Serviços: Serralheria - carpinta*
Local: São Paulo
ria e fábrica de móveis em gerala
•
Classe: 2
Artigos: Instrumentos Musicais 'e
DP 833.612
suas partes integrantes, exceto máquinas falantes. '
Classe: 3
Artigos: Substancias químicas, ..pro•
dutos e PreParações Para serena atidas na medicina ou na farinara t. -Requerente: aaooratorlos Ketp
Classe: 1
Weinaca -S.A.
Artigos: Substancias e prePara Oca
Local: SM Paulo
químicas usadas nas indústrias, 414
Classe: 3
fotografia e nas análises químicas
Artigos:
Uni
pteparado fOtiacettaasegi=
Substancias e preparações químicas tico usado no tratamento
das -insufla
anti-corroalvas anti-oxidantes.
ciências coronklas.
N9 833.601
po 525 .513

PROQUIMBRAS

CARDI-CAP

:BAOEIRANTE "

thlsTRIA.

BRASITEIRÀ

Requerente: Queiroz * !bali Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Extintores de Incêndio,

84(

,GELONE

mes a 'Vinagre

GIL.

Requerente: Ronaldo-- Formata da
orna e Jornal dos Corta s. A..
. Local: Guanabara •
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, iétroa
publicações 011
AT9 833.614

Gil Atualidades Éemipmat
to
Requerente: Ronaldo 1Po/1114a de
Crus e Jornal dos Sports Eta A.
Local: Estado da Guana14z
•
.
Classe: 32
n .2
Artigos: Jornais, revistas, livros 4Pe4r.:
publicações em geral. a.
/
1(9 833,3315

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requeaane: Galar S.A. Indústrias
Alimentícias
Local: Para
Classe: 41 Artigos: Açúcar, amêndoas, ameixas,
arroz, atum, azeite, azeitonas, alcachofras, anua-avela, banha, bacalhau, batatas, balas, bombons, café,
carnes chã, cravo,- ceraais, croquetes,
compotas, conservas, camarão, caramelos, cangica, coalhada, castanha,
cebola, dendê, doces de frutas, esse/teias alimentares. extrato de tomate,
aspargos, espinafre, favas, flocos, frutas sacas naturais e cristalizadas, ler.
mentos, feijão, frios, glicose, goma
de mascar, gorduras, gelatina, ge/Oilis,
legumes, lentilhas, linguiça, louro, laticínios, lagosta, leite condensado,
leite, manteiga, mel, mate, massas
para mingaus, molhos, mostarda,
óleos comestiveis, mariscos, nós para
pudins, pickles, peixes, potia-pols, picolé, pizzas, sal, salsichas, sopas enlatadas, sorvetes, suco de frutas. legu-

MODACaiir,

Requerente: Malharia Rainha Ltda.
Local: San'.;a Catarina
Classe: 36
Artigos: Agasalhas, batas, blusas, bonés, calçados, calças, masa-pagão,
cueiros, fantasias, fardas, fraldas,
górros, lenços, mainots, macacões,
mantas de uso pessoal e mantos, pijamas, roupas de baixo, roupas feitas,
roupas Infantis,., saias, sandallas,
shorta, soutiens, meter, tailleurs, vespintados
tidos e vestidos
_

Mitshi • Co. Ltda.
Local: . Japão
Classe: 23
. Artigos: Tecidos em geral; tecidos;
confecções em geral: para tapeçarias
e para artigos de cama e mesa; algodão, alpaca, cánhame, 'cetim, caroa, casimiras, fazendas e tecidos tle
IS. em peças, juta, janela linhos, nylon paco-paco, percalinas, rami, seda natural, rayon, tecidos plásancos,
tecidos impermeáveis e tecidos da
•
pano-couro, veludos.
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão caras - cénhame - juta - linho
paca-paco - rami
rayon séda natural e outras fibra;
rea - atacadores - bicos - borda-

Requerente: Propagada 'Neon 1.3

MT Ltda.

Local: Rio

Grande do Oul

-

•
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,

Classe: 8
artigos: Anúncios, painéis, cartaSas e oroassetanbes ~Mossa a gas
N'?

IP 893.63

833.818

C?' •

utrovita
ir. •

sacolas, saltos, solados, - solas para
icalçados, tira-colos, tirante, valises
'e viras. de calçam*.
IP 833.694

í).4.:1:449

skki
T k\

.

Old London
Indústria Brasileira
Requerente: Empresa ariudlelra de
Relógios Hora S.A.
•
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Bóias de gasolina; conta
giros e quaisquer outros instrumentos para painel de veículos, hidrOmetroa• indicadores de cargo de bateria,
Indicadores de corabustivel. Indicadores de nivel de gasolina, indicadores
de pressão de óleo, indicadores de
temperatura, instrumentos de precisão, medidores de luz, relógios em
geral de qualquer tipo ou qualidade
e taxímetros.
319 833.822 •

Requerente: Empresa Brasileira de
' Relógios Hora S.A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Bóias de gasolina, conta
giros e quaisquer outros instrum .:atos opera painel de veleulos, hidresmekos indicadores de car go de Dateria, indicadores de eornbu.stivel, indicadores de uivei de gasolina, indicadores da pressão de óleo, indicadores Ide teraperatura, instrumentos de
£iret/44nied14"4
de 113,
glalltipoou""
erageral de qualquer
16g
lidade e, taximtros. I
L
1•
NP

833.820

Vkè5°
aQ
el

10

tAPÉ ALO BRAS4

31' 833.63)

TRANS
- VERDE .
Requerente:
Andrade MOLocal: Minas Gerais
Glasse: 41
•

Artigos: Café torrado e moldo.
319 833.626

,TOPERI
REPRESENTAÇÕES

Requerente: 'Trasverde Ltda.
Transportes e Cargas
Local: Chalés
Classe: 50
Artigos: Transportes • Cargas.
3 833.632
1
SOLAR ASSOCIAÇÃO DE
POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

Requerente: Solar Associação de
Requerente; Toperi — Representa- PouPancia e Eimiréstimo.
Local: Guanabara
ções Ltda.
Classe; Nome de Empresa
Local: Guanabara
•
Classes: 23 — 39 — 'Titulo
19 833.633 ,
3
319 833.827

Old Paris
i ndústria Brasileira

ROZELCORTE

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria de Estofados Cruz * Borges Ltda.
Brasileira
Indúatria
Local:- Goiás
Classe: 40
Artigos: Colchões de molas, estoRequerente: Indústria de Café Ca- famentos
para móveis, poltronas, aopin6polls Ltda.
fás-cama, travesseiros, móveis esto- Local: Minas Gerais
fados, dormitórios, almofadas para
Classe: 41
móveis, assentos acolchoados, móveis
Artigos: Café torrado e moldo
para sala de jantar, visite,,e espera,
encostos estofados.
149 833.625
319-833.829

t.

eriefuerente: Einurésa Brasileira de
Relógios Hora S.A.
local: São Paulo
-.
Classe: 8
Artigos: Bóias de gasolina, conta
giros e quaisquer outros instrummVARESE
tos para painel de veículos, hidreo
Metros, indicadores de carga de bateria, indicadores de combustíve/,
•
» ASILEIRA
INDÚSTRIA BR
,dicadores de nível de gasolina, indicadores de pressão de Reck indi- Requerente: Paulo * Mota Lida,
Local: Guanabara
.
cadores de temperatura, -instrumenClasse: 35
tos de precisão, medidores de los,
Xetaol etao shrd shr hrd dl u ueukk Artigos: Pra proteger e distinguir;
SP
Deltas,
+-ara *limos ."
relógios em geral decapas
qualquer tipo ou
aet" mechas,
qualidade taxímetro&
""
k
4:

'WVa

Requerente: limprEsa Brasileira
Relógios Hora S.A.
Locai: SM Paulo
Classe: 8
• Artigos: Bóias de gasolina, conta
giros e quaisquer outros instrumentos para painel de veículos, hidreo
metros, mdtcadores de carga de baese. BRAS.
teria, indicadores de cdmbustivel, indicadores de nível de gasolina, indi•
cadores de Pressão de óleo, Indicado• ; Requerente: gela Rodriguez' Stel- res de temperatura, instrumentos de
ner,
precisão, medidores de luz, relógios
Local: Minas Gerais .
em geral de qualquer tipo ou qualiClasse: 32
dade e taxímetros.
, Artigos:- Métodos de corte de casN9133.628
XV& uma através de livros impressa ou
folretos em lições separadas. '
CRUZEIRO
' N9 833.623

Café Lord do Triângulo
V°

9i9 833.630

Requerente: António Monteiro ia
Souza.
Classe: 41
Artigos: Café em grão, barra"

Indstri Bíasileira

Nir
4;z 4'

Janek:o de 1968

INDUSTRIA BRASILEIRA( •

mente: Ary Amarai Curado 1 Requerente: Empresa Brasileira de
Estado da Guanabara
Relógios Hora S.A.
Classe :41
Local: São Paulo
.Artigos: Farinhas alimentícias e
Classe: 8
_ermos de arroz, de milho e de soja. Artigos: Bóias
de. gasolina,' conta
319 833.81'!
giros e qual:gales outros instrumentos para painel de veículos, hidrõmetros, indicadores de carga de baAgrobrasil S.. A,
teria, indicadores de oornbustivel, indicadores de uivei de gasolina, indide pressão de óleo, indicae
indústria de Alimentos cadores
dores de temperatura, instrumentos
precisão, medidores de luz, relóRequerente: Agrobraall S.A. in- de
gios em geral de qualquer tipo ou
dústria de Alimentos.
qualidade e taxaaltros.
Local: Guanabara
•
N9 833.021
.
833.61P

/

•

1
CAFÈ LENZA

SAPE
Requerente: Solar Associação de
Poupança e Empréstimo.
Local: Guanabara
•
Classe: 80
Artigos: Género de Negócio —
Crédito Financiamento e Investi.
mente..
N9 833.634

SOLAR
Requerente: Solar Associação de
Poupança e Empréstimo.
• Local: Guanabara
Classe: 30
Artigos: Aplicação — Crédito, P1-4
nanciamento e _Investimento.
bi, 833.635

SOLAR
Requerente: Solar Associação ft
. Poupança e Empréstimo.
Classe: 50
Artigos: Aplicação — Crédito no
nanciamento e Investimento.
N9 833.636

ttookosxx-oso2N23

‘INDOSTRiA BRASILEIRA -

Requerente: Floravante Lenze,
Local: Goiás
Clesse: 41
Artigos: Café em g 5o, torrado e
•

Requerente: Oberdar Revel Penteie
Locai: Guanabara
CUM': 32
Artigo; Revista Médica-

sQuarta-feira 24
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.N9 833.837

10 833.843

TERMOS DEPOSITADOS EU 24.
NOVEMBRO DE 1110'(
N9 833.548

Janeiro de 1968 533
N.,

Classe: 41
Artigos: Rações, aveias, alfafa,
ções ba/ánceadas 4xtra animais. g
N9 833.653

Cadernos oe Estatística
Hospitalar

•

Requerente: Oberdam Reveá Perroxo.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigo: Revista Médica.
N9 833.638
o

P A N- EUROPA

Local: Guanabara
Classe: 32
•Artigo: Revista Médica.
•

•

EUROPA TOUR$

Requerente: Cándiao Gonçalves
- Freitas.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Serviços de -viagens e excursões de turismo em grupos ou iso
ladaraente.
N9 833.645

PET

p)GiCe,
F.equerente: (Morre Nery Monge.
Local: Guanabara
Classe: 33
Sinal de Propaganda
2$'9 833.650

e ag
wye#8,

Requerente: Julio José de Nascimento.
Local: Guanabara
Classe: $
Artigos: Um produto fannaceutico
Indicado nas infecções em geral,
3trnpeza de pele, dór de cabeça. cicatrização de feridas de qualquer
natureza. reumatismo e cAncer„
N9 833.841

Requerente: Comercial de Wodua
tos Alimentícios Especializados"Com

ladamente.

10 833.64e

•

praer Ltda.
Classe 41

Local: São Paulo

a .1

"3'J

a.)

Artigns: Amido — arroz* —
— açúcar — azeite — bomborili

•IMAD LTDA._

bolos — bolachas

bise,odos

beta,

Ias — banhas caramelos — orca
mes — chocolates — cacau ----coe.
feitos — canela — cravo — carnes

Requerente: Companhia Auxiliar de
Admi- Produção
Requerente: Imad Ltda.
de Insumos Para -Agriculnistração e Corretagem.
tora
do
Rio
de Janeiro — CARIA
Local: Minas Gerais
R . J.
Classe: orne de Empresa
Locai: Guanabara
1419 833.647
Classe: g
•
Artigos: Adubos, rações, dicalls para agricultura, álcalis para fins sanitários, álealla para veterinários,
acides usados .na veterinaria.
•.
N9 833.852
• INDOSTR1A BRASILEIRA

JORAN.1

— chouriço — café — abA — cer•als
— doces — doces de leite simples e
compeeto — doem de frutas em umservas — em,massa — em compotas

e em galesa — drops --- empadas —

farinhas nlimentelas de cereais can,
Pastas ou não — féculas — frutas
passadas e crisfrescas — SeCa9
talizadas — gorduras — legumes era

tingulçai — leite —
lho molhos — moesse alimen*lais
— mostarda — mortadelas —
de tomate — mel — manteig
óleos comestiveis — Pudins — sti4
conservas —

that — paides — pães — peixes mi
conservas e frescos — presuntos
paios — pimentas — queijos — na,
quettees '— MIME balanceadas para

Requerente: Jorge António.
Local: Minaz Gerais
Requerente: Cindido Goma!~
Freitas.
Clame: 38
Local: Guanabara
Artigos:
Sacos
de PIM entrai
Classe: 50
materiais 'suaves para late fins, com
Artigos: Serviços de -viagens e ez- perfuração
na. beca ou entrada, desCumões de turismo em grupos e Iso- tbutta a. Introdução
de cordão com
ladamente.
asPeato do 41911119 833.643
N9 133.848

Requerente: Cindido Gonçalves
Prensas.
Classe: 50
Artigos: Serviços de viagens e ezcursem de turismo em grupos e Iroladamente.
-

-

Ind. brasileira L.t,

P E TOURS-

EUROPA
FABULOSA

B. A.
Local: São Paulo
Classe: 38 — Expressão ag.
10 833.855
. CORRI

ADMINISTRAM E CORRETAG6r

,J.N.

Reqtarente: Md:cantil João ~ai

Requerente: Pauto Ferraz.
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N9 833.051

Requerente: Cantlido -Gonçalves
Freitas.
Classe: $9
Artigos: Serviços de viagem e exalusões de turismo em grupos e Iso-

Requerente: °bardam Revel Parrone.
Local: Guanabara
Ciam: 32
Artigo: Revista Médica.
10 833.840
.

4 '

Requerente: American MeÀrein
Local: Estados Unidos da Amé ca
Company.
Classe: 80
Serviços: Serviços mercant14 811
portação; serviços de cartoes' de men
dito; serviços de agendas de viagens,
2$9 833.054-

Requerente: Crinaido Gonçalves
Freitas.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Serviços de viagens e ex..;
cursões de turismo em grupos e, aoladamente.
N9 833.844

PANRequerente: °bardam neve/ Per-

LAIWIENI9C11111M nYCIPWrillítj

antmais — salsichas — sanduicheil

— suco de trutas para Idas alienes+
Balames — hirtais
tares --. aal

tarjes e Vinagre.
N9 839.858

"MURAPIRANGA* "

C.ER'EALISTA
IMPERIAL LTDA.

13 et
•E"

Requerente: Otexardrazága Go/t
• Country Club,
•
Local; São Paulo
Requerente: Companhia Auxiliar de
Requerente: Cerealista Imperial Produção de Instintos Para A griculClame: 58
Ltda.
tura do Rio de Janeira —
AtiVidadet Prestação de aerviçoeP
Local: laberlandia
R . J.
admintatraçao am geral, arrefece da
Classe: Nome Comercial
Local: Guanabara

bar a orgardaago eepor
tIva, .4

534 eirariziélvi 24
Na 833.658
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
•

Classe: 58
atividade: Elaboração de estudos e
projetos de máquinas, equipamentos,
Instalações industriais bem como sua
direção e execução, a realização de
montagens
N9 833.659

INDUSTRIA 8RASILEI,RA
. Requerente: Milharia Irmãos Daher Daud S.A.
•
Local: São Paulo
Distinguir e assinalar: Malas cadagama da classe-10.
N 9 833.657

pessoal -- roupas de baixe
roupas feitas - roupas para esporte
roupões - meias sandálias - sapatos - sói:Ire-penses
solidéus -ahooteiras - alara aborta
bretudos - stainas - soutiens suéter --- sungas - suspensórios -tailleurs a- talabartes - fiaras atapus - toucas - %nicas - turbantes - unliornies - vestes - vestidos - vestimentas - vestuários artigos de vestuários - véus - Viuso

sam, da classe- 30;
Ne

833.662

THERMOFLUIL
Ind. Brasileira

1!

1

tampas; imagens; graniras; figtE1411
de ornato; suportes artist1C011 Par*
vitrines; obras de pintura e %culta .. ra; letreiros e algarbanos para carta.. •
zes; painéis para decorações; cartões,
.postais e maquetas; desenhos
Classe: 15
Arfava: Bidés; bacias; bebedoting;
banheiras' consolos; eLntar00; cadinhos; - cubas; escarradeiras; globos:
jardineiras; lavatórios; pratos pana
ornatos; pias; porta-toalhas; portapapéis higiênicos; tallias e vasos
sanitários

Classe: 16
Artigos: Argamassas; blocos do cimento; cal; Mapas isolantes; cala

broa; caixas dágua; janelas; estua.
turas metálicas para construções; ladri/hos; massas para revestimentop
de paredes: papel para forrar casa;
pisos; tijolos; telhas; portas; fana
ques de cimento; vita*: vigamentos;
venezianas e tintas para colistrUeeg
não incluídas em outras classes
Classe: 38
Artigos: Papéis de carta; papéia de
oficio; cartas comerciais e de Viatag

Requerente: Thermonuld Técnica
Ltda.
. Local: São Paulo
Requerente: Malharia Irmãos Da.
impressos; envelopes , de qualquer
Classe: 6
her Daud S.A. .tipo; recibos; faturas; duplicatas; tesuas
portes.
é
Local:
8,49
Paulo
Artigos: Máquinas
tras de cambio; cheques; notas proNas classes 10 e 36. Sinal. integrantes para: abanar - eaionar
missórias; deaentures; Pungia
-- acoplar -- aemanalensar o- afiar
&títulos
•
N9 833.660 '
de.
-- agitar -- allaimatar -- ajustar -a
Na. 837.071:44
alargar - alisar - alumar - aquecer -- arrolhar --,- aspirar -- ataiRequerente: Gasparino Chudo.
rachar - bater - bineficiar - bruLocal: São Paulo
bobinar
bombear
Classe: 41
nir - binar
oamprimir
conduziu
Requerente: Casa Vida Nova Artigos: Massas e farinhazi alia- burlar
canjic.ar
cortar
mentícias em geral.
centrifuga:,
Ltda.
-- costurar a- cisasitacar -- clarear
Local: São Paulo
149 833.863 -- 665
.
capsular
coletar
- calandrar - desbastar - desta- Classes: 8 - 9 - 1 1 - 12 - 13 24
- caldeirar
25
22
23
15
roçar - descascar - desinte grar 27 -- 30 -- 34 -- 35 -- 36 difundlr - distribuir - debulhar - .26
•
ÁTLiNTIDÁ
- despolfar - desnatar - au - T-ttullio0 -e49
nto
--be418ecira
de 42Esta
• • desfibrarensacar
enfardar
enIndiritria Brasileira
elevar -- enfornar - encadernar No 833.661
rolar
em
filtrax
g
Rem:mente: Calçados Atlânfada
- embrea
9etara., escarearfreffi
r — Imprimir — lavar
Ltda.
Uma - -- misturar
-moer
-apl..Estabelecido em: São Paulo
lixar—
-*
tu'
rifkour - peneirar - Plainar Clame: 28
•
ehar - refrigerar •-• refinar - rua'Artigos: Solas, saltos e miados de
car „- secar - sacudir - separar
material plástico
Case: 35
Requerente: Itabera S. A. da Créd'to •
a- Ubutar - tornear e acta- 1 N D U 5 I Ri A IR ASILEIRA
-tilar,
siara
inclusive motores e macacos. i Artigos: Solas, saltos e solados de
Imobiliário
7
Classe; para agricultara Requerente; Malharia Zelize Ltda. I
Local:: São Paulocouro e peles.
Artigos Máquinas
L
Classe: 16
Classe: 39 Local: São Paulo
partes batera e suas
Solas, setas e solados de Artigos: Arg : saias; blocos de aie horticultu
Lntes, a saber:
adubacielras
- agi- Abrigos quando vestuários - aga- Artigos:
- borracha e de latex.— meato; cal; crapas isolantes; caigásalhos - alvas - anáguas - artibros; " caixas &teus; janelas;
atnassadeiras - -- uai- g08
de
vestuários
..._
ventais
ba.tadeiras
-.
Ns. 833.666-70
taras
metálicas para construções; la- bate•chabas mecnicos -. arados
batas -a• oati- barretes
°11 bermudas
bY-d
drilhos; massas para revestimentos
deusa - •Caninadeiras - oeitadortis
- blusas - blusões
s
n
a
cultide
p
aredes;
papel Par forrar ea
- charruas -- cortade iras - ta - boinas - boleros - bonés
- aa_
pisos; tijolos; telhas;aP orcas: ,":
vadoras - debulhadoras - deso
ounas ___ cube.
Infl,caduras - empilhadoras - ascarifi- seguira - mas __ p
uas de cimento; vitrõs; vigamentos;
eadoras - earnagadoras - espalha- eols - cache-nes - calçados - calvenezianas
e
tintas
para
constmes
as - calçinhas .-calções, inclusive
não incluidas em outras classes .
s - e,spargido- i. ÇPara
toras - extirpadora
esporte - camisas, inclusive
Classe:
50
as
fenadeiras
d
/ha
de insetici
gaianhos
inec woos
- açades - para esporte - camisas de fôrça Artigos: Prestação de serviços: re-Pagão - camisetas - caudferentes a crédito Imobiliário; 'ao/Aaramada:11as irrigatleiras
- ma.-1 (anisas
as
motosolas
camisol6es
canos
de
aoços bancários e correlatas; f natic iaquinas
matar formi g - nivela- tas (perneiras) - capacetes - calata dosde- naoto-charrhas
-.mento; colicaçáo de titulo
car.
capotes
-carapuças
__
e Investimentos
pexturo- Wats --:
Requerente: Itaberabai ts. A. Comerdores
-pulverizadoras
-caras _ plantadoras — podadeiraa
Mas - casacos - casacas
cial e Construtora
Classe: 25
.
gudes
casulas
ceroulas
charegadeiras
Artigos:
Projetos;
Local:
São
Paulo
,
Plantas; Maluca
chu- polvilhadeiras
chapéus
chinelos
ies para decorações a para exposição;
saahadeiras - segadoras - seeadelteiras - cintas - cintos - cintuClasse: 50
sc.tratores
p
a
ólices;
estátuas;
estatuetas; esa
ras - sulfatoras dergy-man - colarinhos - Artigos: Compra e venda de imóveis,
imagens; gravuras; ciguraa
tneadoras combinadas e vaporizadorsas. rões
coletes - oombillações - Corpinhos construidos ou em construção; cons- tampas;
de ornato; suportes artistacoa Para
cuécas cueiros - calotes - trução e venda de unidades habita- aitrineaa
Classe; 16 : •
obras de pintura e escultuArtigos: Materiais exclusivamente dolmans - dominós - achariam - cionais; incorporação de ed"ficações ra;
letreiros e 'algarismos para cartapara construção e adornos de_ ?té- espartilhos - estolas - fantasias - OU conjunto de edificações ema con- zes: painéis para decorações; cartões
- fardas - fraldas - domínio sempre respeitadas as dis podios e estradas a saber: azulejos - fardamentos
Postais e maquetas; desenhos
sições legais que regulem a matéria;
adornos para tetos - asfalto para fraques - galochas - gandolas
Classe: 38
revestimentos - armações metálicas geTros -- guarda-pó -- gravatas - venda de terrenos- loteados ou cons- Artigos: Papéis de carta; papéas de
truidos ou com a construção contra- oficio; cartas comerciais e de ~as
rt
fatos
de
saneaihábitos
japonas
jaquetas
para prédios
biqueiras de ta- jaquetões - lanç.os
lizrés - ligas tada; compra a venda da terrenos Impressos; envelopes ' de Qualquer
to -- balaustres --;
loteados ou não; explocaihrf8 :,--_ 'ingerias - luvas - macacõea -•• inedificados;
recibos; faturas; duplicatas; lelhados - cal - cimento - mandrióaa. - manípulos -j- ração cio ramo de arquitetura- e da tipo:
i
canoa "7 mailots
tras de câmbio; cheques; notas pro- caixilhos -- ealima -toadoa
engenharia
em
geral,
por
téeníco
mi
uso
pessoal
mantaeuax
mantas
de
„";-,
passagens
chapas - colunas - co
técnicos devidamente credenciados missórias; debentures;
ras - dormt',"" - mantilhas - mantos - IllariaS - junto
e títulos;
corrimãos - cobertu
ao
Conselho
Regional
de
Armartinhas
-meias
confecções
espigõeseni•a"
-.escadas
149 833.675
tas'
—
modeladores - palas (ponches le- quitetura e Engenharia, corretagem
talas - estacas - estuques - 8°- yes)
pantufas - para- e medição de imóveis em geral; par- paletós
ias - grades - impermeabilizantes
ticipaçáo
como
acionista
ou
quasta
- janelas - ladrilhas - lajes - mentos - peignçars pelerines - em outras emprêsas; serviços de ins- SOCIEDADE ACIRO-rASTOTtIL
lajeados - lastrar - montes - peles quando vestuário - paineiras talações comerciais e industriais
COMERCIAL CANADA LTDA.
mosaicos .- Marquises - portas - - peugas - pijamas - peitilhos Classe: 25
ptios
polainas
ponches
pupilastraa - portões - persianas - levares - punhos - quépis - -qui- ââlgos: Projetos) p
lantai; cartazes Requerente: Sociedade Agra Pastoril
ripas - rodapés - sacadas - so-- regalos - renarde -- robes para decorações e para
exposição;
e Comercial Canadá Ltda.
leiras - telhas - tijolos - aelhocs monos
de chambre - roupas brancas de apólices; estátuas; estatuetas; esLocal; São-Paulo
•- vigas e Veneidallas.
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. Na. 83:.~-78

, * Jane:ro,

84.6sw. .•

IMF

bradiças: fachodtirrst .gancho; er:
niçõestia metal;
pregos; ralos; suphites: 'tont' r.131
trincos; tr:lbos cl:...r..181•1';'.1.' e tizirÁN , 3

)3ÂNdo . céurteio E
11* ,,_
*NP
41) •21V
N. ..der- •

1151DeStRIA DO RIOf
DE : '!tAitTEIRp• VA.
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=, C= ipx

'

'19Sai

•

Requera1,..ze lnno Cotnaelao Lr&
"Orla
'(i
ane_Lru
t.

•

- *

t

Jr.nr:rti

• •
-UCA:- OU Palia)
ce
63.3.-oza
• t4nc1:fs
—
R1Tr:

....•arenta:

Jára
, eln447. Ltda. •
•
41 •
Artigos: . •Brii,wire:
cox tinas;
/•.eira. ..ascos; cuscits;
Reqaerente Sociedade Agro Pastoril
esflilas ; kibr.s;
e Comercial Canadá Ltda.
•
paz...a
. ; pizza
Ft-ic . .ur • Eu.z S. À.. ai
saLsiCoas:
Local: &o Paulo
útistria • e . Comercio
ches; miados; tortcr- 'd8ces,
•.
"
e.41,1.4)
peies; pu'diris
Classe: 45
C.ineSC: 41
Artigos: Plantas; sementes a mudas Requerente: eiroedrat..• Duloora B. A
• IV 813'.t193'
Artigos: 131sc,„....., bo_achas: bolos:
para agricuicara, a horticultura e a
Local: Sáp Paulo
bo.f.,e, gelados baLitl de mascar erofloricultura; flórea naturais
cantes;. drops; pirulitos; sores:
Artigos:
caocolate
,
Classe: 19 ~bons; ohoc,31tzs; • confeites;
Artigos: Aves e ovos em geral; 'abr9 833.682
• sesç 'flocos; açucarados is • açacar
duava o bicho da seda; ammais
— • 833.689
-voe; bovinos; otsvaiar; caprinos; galináceo'', ovinos e sumos
•
Classe: 4
Artigos'? Bagaços vegetais; caSeere vegetaie; amendoim; 'algodão; eataatoe
oleosos* liquidar\ de plantas; oleos
iwts
bruto ou
P parcialin:nte • .preparadas;
caco de babaça; mamonas; gergelm;
soja em bruto; ti:pula era bruto; gelatina em bruto; gorduras em erilto
•505
'!'.15'
2
raizes; ~as naturais; sa.a ..udnesais; sêbo; solvas e madeiras em bruta eu parcialmenta trabalhada,
'
'a
No 832.679
Req uerente: Ructen Rulz B. A—Indústria e Comércio
•
Local: São Paulo
Requerente: amola.% Dulcora S. A.
- Classe; 41
• Artig
Classe: 41
'
os: Blscoltds: bolachas: bolha;
Local: São Banto
•bolos
Feriu > Jate: Chatas% Duleora S. A.
gelados; balas ,de mutat; ,
•
_Clame: 41
Clasa?... 41
~cantes; drops; pirtzlit.aqf
Artigos:. Ch000lgte cora ameadriaa, i ramelbs:
corvetery bombons; ch
Local: São Pauli)
ocolates:. cana
chocolate
com
frutas.
¡Artigos: Bombons; balas; b'scoitas;
-.feitos; ,dóces: Sucos; - açucarados, 1
bolachas; caramelos; chocolates;
—
• e açúcar
•
! confeite '; droPit:- frutas aficas;
lfr 823.694
í.
das e cristalizadas pastilhas.•
Na. anksozi-as
.A
nn4

•

••••••

S;

r."

e
u-

C E

-MONzAib,
Requerente:. Dar, Restaurante e Boal

1

Requerente: Banco Comércio e In• dústria do Rio. da Janeiro S. A.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Papéis de carta panais de
Requerente: Chocolate Dulèora B. A oficio;
cartões Comerciais e-de visi. tas Mit:iremos:
Local: SIO Paulo
envelffell da -.qualquer
ClassE 41
tipo; recibos; faturas; duplicatas; leiréigoa: Bombom ao leite
tras de cambio; cheques; notas Prdmbaórlas;. debentures; passagens
149 833.880
•
e títulos
Classe: *32 •
artigos: Agendas; álbuns impressos;
silraanaques; anuários; apostilaái boletins; calendários; catálogos: enciclopédias; folhetos; folhinhas; Jonnata; livros impressos; músicas -impressas; revistas e rotelrna imarasma;
orquestras; peças teatrais e cinematográficas; programam circenses; radiofónicos e radlortelevisionados
Classe: 50
Artgai mares de serviço; crédito;
financiamento: . Investimentos. e epe-raçOes -bancarias em geral
—N9 833.688
B E OPE 1'
SR°. rattlo—Oks,ttál.
*

*as
.te Monza, Ltda. •
- Estabeleaido em São Paulo
Classe: 41
Artigos: Bolinhos, croquetes, atai
ramos ousam, cozinhas, carnes,..enko
Padas, eallhas, kities, °Meletes. pasa; •
Requerente: indústria Papetes
tais, pizzas, salsichas, sanduiches, saía:
Atlantlda. S. A. — ITA.'
ladas,. tortas, docek sopas, peixes,;
Local: São Paulo
pudins.
Classe: ' 34 .
Artigos: cortinados, cortiatta; capaN" 833.695
•chos: encerados; estrados; and!eal;
oleados; passadeiras; Panos para
Malhos; panos Para Paredes e tapetes
N 833.691
•
°

'91(
ait

n I(

• ,L1
' ou.
,sa •

Requerente: Mimo/
indústrat
T afatalórO.ca Fr A. .

Requeí ente:- Lott ,:atex S. A. ' Indastrimal
•

.

e Cornarei°.
Local: São. Paulo

•„At
~19go 154iffel
lequorente: Chocolate DulcOra S. A. Requentaste: Banco, Conekele e in•
31
Misse: 41,
• Claeg0• Lomat SM Paulo
•
dt3tria
do Rio da Janeiro S. : &. Artigos: • Arruetaa: er'^*ss• nume: Ar-tirar: PatirrhaT alltrienticias. farta'?
et
•Claaaet 41.,
chateai; phbaattai$ ermens:. camiões ribas de ,etreabr, farinha, de =indicia 2, •
Local: .Bão • Puro
*figos:. Bombons cliricolats branco
farinha de !nem, farinha d• '1
Clame: 33 •
rrit:ra
- encanamentos; -ererrionee; do"'
•

a

536 .Qu'aita-fei rs • 24.
N9 833.698 •
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. .
polteonas-camas estofadas ou nao,
Classe: 8
probutosts (acolchoadas) para mó- Artigos: Instrumentos de preeis8o,1
veis e colchões, notes, ' sofás-camas Instrumentos cinetificos, aparelhos de
estofados ou não e: travesseiros; arti- uso comum, instrumentos e apareinos
gos esses que devem ser considera. tildáticos, moldes ' de tõria e,specie,
dos para fina residenciais, de -escri- ácessórlos de aparelhos e:etricos (inv•
clusive válvulas,. leampaas, tomadas,
tório, hospitalares ou comeroiaLv.
fios, soquetes, etc.), apc. cibos* fotoN9.. 833.700
grâticot, cinematograncos. maquinas
falantes, etC.), discos gravados, e fil-

BIOKES
Requerente: Kortman & &Nine N.V.
Local: Retardam. — Rotunda
•
Classe: 46
Artigos ; Detergentes, preparações
para branquear, preparações para
deserigorduradiento, preparações para
Requerente: Duratex EL A. tridastria esfregar, PrePardeões Para lavar, Pre
para limpeza e preparaçoes-parções
e Comércio
para polir.
Local: Ra° Paulo,
'Classe: 41
833.702
N9
Massas alimenticias
. Artigos: Massas alimenticias.
N9 833.697

mes revelados.

- —
--- -,:-- N-9-r.32.;ílã—

.Ine:ro da 1968
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;5..,

fx

833.713

ois

—

• ANTINURON
Requerente: Jtao Gomes Xavier
.4;lc Cm. Ltda.
Loe* bão Paulo
•
abre: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado como analgésico.
N. 823.707

Requerente: Meei, & rioraino Ltda.
• boca:: São Paulo
Cana: 41
Arrigas; Arma
No 833.714

• ÁRALGEON

ITAMARA•TI
• EDITORIAL,

Requerente: Jogo Gomes Xavier
es Cia. Ltda,
São Paulo •
_ . Local:
•
Clame: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
Indicado como anti-gripal.
N0 833.708

Requerente: Editorial Itamarati
- Limitada
Local: .Cearé,
Classes 32, 33, 38 e 50
_sinal de Propaganda
119 833,R15

GAUDERAN

MONZA — LOCADORA
• DE ' VEÍCULOS- .LTDA‘

Requerente: Jogo Gomes xevier.
& Cia. Ltda.
Requerente: Monza — Locadora
•• Local: São Paulo
Veiculoa Limitada
•
•
3
Classe:
Nome de Empresa
'Requerente: lioectUit de Brasil Quí- Artigos: UmClasse:
Autwo
ia
ma
produto
mica e Farmacêutica 8, A.
Indicado como tranquilizante.
Requerentç: Duratex S, A. lnd'ustria .
Local: Guangbara
1 • e Comércio, Classe: 14
1+19 833.709
.
Local: •São Paulo -.
,,
A
' rtigos: Substancias e preparações
• MONZA,
„ Classe: 41.
quimicas usadas na agricultura, na
artigos: Rações alimenticias, rações horticultura,
na veterinária e para
HUMOLIEN
'balanceadas para animais.
.• INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
fins sanitários.
N9 833.898
149 833.703.
Requ'erente: João Gomes Xavier Requerente: Monza — Locadora do
& Cia. Ltda.
Veículos Limitada
Local: São Paulo
•
SANTÍ átilÚ
Local: Minas Gerais
Clama: 3
Artigos: Um produto farmi..cattico
,
EUCARSTIA
Classe .60
indicado como laxativo.
'
Artigos: Prestação de serviços atinentes ao ramo da locação de
N9 833.710,
Requerente: Meroio Rego Ltda.
veículos
Local: =o Paulo
a
Brasileira
IladúStri
N9
833.717
classe: 48
Artigos: Velas.
SENACOR,
Requerente: Cia. Eletro-Quiruica
N9 .833...699 •
Fluminense
CONFECÇOES:
Local: Guanabara
Classe: 2
• MARI-LAti LIMITADA
• Requerente: João Gomes ~ler
Antigos: Inseticidas.
& Cia. Ltda.
N9 833.704,
Local: Sao Paulo
Requerente: Confete:Os Mar(-Lan
Limitada
Ciasse: 3 '
ocal: Minas Gerais
Artigos: um produto farmaceutieo
Classe:
Nome
de emprésa
tndioado come anu-acido.
Requerente: Elio Pereira -Guimarães
119
833.718
N' on.itit
Local: Guanabara
Clas,se: 33
MARI-LAN
Gênero do Negócio: Conjunto musical
ZSTARFJ\
833.701
No.,
INDOSTRIA RASURA
Requerente: João Goma Xavieg
• Cia._ Ltda.
Requerente: Confecções liari-Len
Local: São Paulo
• Local" Minas Gerais
'
Classe: 3
•
Classe 36
Artigos: um produto farmactutied
Requerente: Maximiano 13rnesto da
Indicado como dimano°
Artigos:. Roupas feitos para hoSilveira Bagdócimo
Indústila-Brasileira
mens, senhoras e crianças
rb, 8E1.713
Local: Sio Paulo
Na. 833:719420
Requerente:
Armações de Aço
Classe: 50
,
9 Probel 21/A.
Artigos: Uma feira expositora.
. PINGO DE OURO.
.- - Local: São nPaulo
••-DITO(tIAL.
N9 833.795
- Cinge: 40
• INDOSTRIA.BRASILEIRA
ITAMARATI LTDAI •
artigos'. Acolchoados para mLvels,
RequeLInt:, : Predinar do P.ssaflbft
alroofadas, assentos, berços, cadeiras
• -Local: Rio de Janeiro
astofadas ou não, camas, colchões,
Edltorlfl
1
arourati
Requerente:
Classe-41
khões de molas, conjuntos de mo- Requerente: neleston Oentercio e 3:11.
k,i
Limittuk.
Artigos: 'Artigos da clame
para dormitório, divans, encos- &estria de Materiais Elétricos Ltda. •
Local:
Ceará
Clase 43
estradou, rilbvesi em geral do
Clame;
•
Nome
de
.
Sio
Paulo
lempraaa
Local:
a 0158.3
Argtow d
, vidro oti Maileira, poltronas,
.I
nn••••nn•••••••n••

FLUVIN

THE BRAVES
',SCOUTS

r„k

lf

ECLEST01n1
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Na. 833.721-722

•

VERA-CRUZ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Fredinando- Pessanha
Local; Rio de. Janeiro
Classe 4 1
Artigos: Artigos da classe
Classe 42-.
Artigos: Artgos da classe.
a
299 833.723 • -------""

N9 833.727

' HERCAMBIO S.
-

1968.

. Ns. 833.738-739
1

ALDOMIR

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

"Ryqeuerente: Here-Arabic:1 S.A.-;Importação e Exportação
Local: Minas Gerais
Nome Comercial
N9 833.728

HERCÂMBI0' . •

INDÚSTRIA BRASILEIRA
, Requerente: Aldornir Importadora

• Comerdai Ltc.a.
Local: Guahabara
Classe 1
Artigos: Artgos da -classe
Casse
Artigos: Artigos da classe
- •10 832.790-741

N. •831.746

.1

,

CACTO
Requerente :• Ivon de Freitas Virgoiin?
Local: Guanabara
•
Classe: 36
Artigos: Artigos na classe
. 833.747

INDÚSTRIA BRASILEIRA

!SOMAR:.

Requerente: Rercâmblo S.A.
Importação e Exportação
Locai: Minas Gerla.s
Classe 5
Artigos: Artigos da classe
N9 833.729

INDÚSTRIA BRASILEIRA

teqUerented !sornar — Isolamentos
Representações Ltda.
• e
•Local: Guanabara
Classe 5
Artigos: Artigos da clame
N9 833.724

Requerente: Hera.mblo S.A.
Importação e Exportação
Local: Minas Gerais
Classes 5 — 7 — 21
Sina/
N9 833.730
RUY MAFRA S. A.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

&quarenta: Isomax — Isolamentos e
Local: Guatiabara
Representações Ltda.
Classe 5
Artigos: Artigos da classe
N9 833.725

• :NDÚSTRIA E COMÉRCIO Requerente: Ruy Mafra S.
Indústsla e Comércio
Local: Guanabara
Nome comercial
Ns. 73 .731-734

MAFRA •
INDÚSTRIA BRASILEIRA

1$0MAX
;INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: 1,903328.it — IsolaMent00 e
Representações Ltda.
Local; Guanabara
•.
Classe 5
Artigos: Artigos da cisne •
-"-----N9 833.726

ÁSAMAR
-

Requerente: 14nY Miara S.A.—
. Indústria e Comércio
Local: Guanabara
Classe 6 .
Artigos: Artigos da classe
Classe '8
Artigos: Artigos da classe
Classe 21
Artigos: Artigos da classe
Classe 90
Artigos: Artigos da classe
Ne. 833.736-786 •

Requerente: !somar-- Isolainetong e
'Representeeões Ltda.
Local: Guanabara
Classe 5
'Artigos: Artigos da dassa

0.•

Requerente; Artes _ Westerley ProdueoT
de Beleza S.A.
Guanabara
Classe: .48 „•Artigos: • Águas para _ embelezamento
da pele; águas de lavanda; águas de
colónia; ágiiai de toucador em geral:
cr4nes para a pelei cosméticos; essadas perfumadas; extratos perfumados;
Requerente: Crodibas Financeira do õleos perfumados: perfumes: muge: Ga.
Brasil S .A.
Crédito, Financiamento bonetes: sais perfumados; 4shanapoosn,
e Investimento
N. 833.748
Local: Guanabara
•
Classe: 50 •
•
•
Artigos: Artigos da classe: '
r6
N.. 833743

1ND-OMAVEL.

Requerente: Willy& Overland do Brat:,
sil S.A. — Indústria e Comércio
•Local: Guanabara
Slasse: 6
•
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos:Máquinas
e suas partes intti'
•
...
grames náo incluídas nas classes
Requerente: C. Amarai Bijouterias
io e 17'
Local: Guanabara
Classe: 21
ClasSe: 13
Artigos: Veículos e suas partes bate-.
• ikrtigos: Artigos da classe
grantes, exceto máquinas e motores
N. 833.744
•
N. 833.749

.CARNAp

BIOBLEND

Requerente: The Dentists" Supply
Company Of NeW York
Local: New York,. N. Y.
EE. UI' .
Clag.se: 10
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Dentés artifidais, dentaduras,
líquidos , e pás para limpeza e polimenS.A.
—
Engeuerente: GrIrer
to para fins odontolágícos, massas
nheiros Construtores
plásticas para fins odontolágicos
Local: Guanabara
N. 833.745
Classe 11
Artigos: Artigos da classe
Classe 16
Artigos: Artigos da classe
N9 833.737

GaINER

ALDOMIR IMPORTADORA
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Requerenta; Cri-da:irás Financeira do
Brasil S.A. — Crédito, Financiamento e Investimento
Local: cuanabara
Classe 25
Artigos: Artigos da classe
Classe 50 .
Artigos: Artigo da classe
N. 833.742

II

•

ASAMAX' -

CREDIBRÁS

Cariacil

•ILIPLAST

Requerente: Magnesita S.A.
Local: Minas Gerais
•
Classe: 16
Artigos: produtos refratários e isolane
tes térrniocs •(argamassas, blocos de
concreto, cimentos, massas, tijolos, pia.,
cas; arcos, cunhas, radiais e peças esc(

peclait)

N. 833.750

Nulli Secunclus
•Indutria

'Requerente: -Canretor Empreendimen,
COMERCIAL LTDA.
tos Sociais Ltda. •
Requerente: Destilaria Medellin
• Local: Sfio Paulo
Local: Guanabara
Requerente: Aldomir Importadora
Classe: 42
Classes 50
Comercia/ Ltda.
Ramo - de Atividade: Adminsitracgo de Artigos: Bebidas Alcoólicas e Patinam
Local: Guanabara
bens patrimoniais de terceiros
fadas* AIO !adoidas- na classe a Nome Comercial
•

6:33 CP.2arta-ai ;a 24
to
N.k"..3.71

CIAM° OFICIAL ,(Seção III)

14. 18 3 3,. 41

• s"

Jan

Clama: 32
Artigos: Almanaque& _ a gendas, am.a-

ei ro de 1968

Na 833,../88

rios, álbuns impressos, revistas, jornais,
figurinos, hinos impressos, órgãos dp
publicidade, _músicas impressas
N. 833.764
CANDINHA

Requerente: Expresso Configuiça 13. A.
Loeali Paraná
Classe DO
. 149 333.789

Wqzscrente Destilaria Afedellin S.A.
- Local; Guanabara
Classe: 42
Artigo.s: Bebidas Alcoólicas e Permew
tadas, não incluídas na classe 3
N. 833.752/833.755
ju

S.
WkA*

- SDBSTEA :BRASILBRi

Requerente:- . Papelaria' .América Ltda.
Local: -Guanabara
•-•
Classe: 17
Artigos: abridores de envelopes, almofadas para carimbos, apagadores de
tinta, aparelhos duPlicadores de có3t.
pias, - apontadores de lapie, arquivos,
berços para mata-borrão, borrachas,
canetas estare:gráficas, tinteiro . e para
desenho, caixas para papéis, caixas
WOOnla
registradoras, carimbos, clasatticadores,
Iiiquersatel Petróleo_ Brasileiro S.A. clips, _cofres, tolas para escritório: comPetrobels
passos, cortadores de papel, datadoLocal: Guanabara
res, descansos para lápis e canetas,
Classe:!
espátulas, esquadros,-~iktes para pa,
Artigos: da classe
péis, estojos para lápis- e canetas, - fiClasse 2
chários, fitas gomadas, fitas para máArtigos: da clame
quinas, furadores de papel, giz para
Classe 3
escrever e desenhar, goma arábica;
Artigos: da clame
grafites, grampos de escritório, inibe.
Classe 4
alentos de desenho, de escrever e para
ri
Artigos: da clame
selar, lacres, lapiseiras.í lápis. =pe.
cai& .máquinas de- calcular, ' de endereN. 833.756
'22,2

7V

OPOWSla

-

Requerente: Carlos de Azevedd Ro:
drigues
•
140°
Local: Rio de laneiro
fç,t+9
Classe:- 36
Artigos:- Botas, sapatos. SapAtdhas, chi- Raqu'arente: Expresso Confiança S. A.
nelos, calçados. sandálias, capas, galoLocai: Paraná
chas, luvas e botinas .
Ne 833.77Õ
N. 833.765

ft:

I •

90`

1

øt

D ISTOMINA

çar. de escrever, de grampear e de re.
¡listrar, Pantógrafos, papei 'teflon°,

papel atendi, pastas de arquivo e de
inma penas, percevejos,, pema para
papéis, pincéis, para desenho e para
INDÚSTRIA BRASILEIRA
colai, planchetas, porta-blocos, porta;
ttiquerente: Bial ParnsaceUtica Ltda. canetas, poeta-carimbos, porta-cartões,
porta-papel, preadedorea de papéis, ré-%
,
Locah. São Paalo
guas de uso em ~Mário e Para dem.
Casse: 3
Zr
Mio& separadores - para arquivos, sineArtigos: da Clame
Ji
tes, alboas de desenhos, ¡datas para
N. 833.737
, -CU;
catinabos, para desenhos, ..para duplica,
dores para escrever 'e alua marca&
utnedecedores de dedos e vidros de

-

RUTAMIN

1NDOSTRIA BRAMEM

N. 833762

1GUARDAUTO

bia

0.14
%1/40

Requerente: Casemiro Piqueis* Viana
Vocal: Mina Gemia

-CLUBE DA MODA.
-

Requerente: .15.rjun Lopes
Locab Mo de Janeiro
'
Classe: 50
Mos: Prestações de Serviços
Er, 823,/06

'Sociedade Nacional
Reoresentacõei.Ltda.
• Filiarde Recife

Clama: 41

Artigos: Cate torrado e molde.
033.711.

DU P LE
Móveis Ltda. •
Local:, Guanabara
Clame: 40
:Artigos: Móvel, de metal, vidro GNI
madeira, estufados ou 2940s
.Colc1164
Requerente: ~lex

travesseiros e aeol
Requerente: Laboratório Clima S.A.
móveis.
Local: São Paulo
limquerentÁt: Sociedade Re.elonal de
R
,
833.71'2
Representações
Ltda.
Classe: 3
Requerente: Francisco de Souza Ma- Local: 13ão Paulo — Guanabara
Artigos: da Classe
gwibses
Redito
"Local: Guanabara
N. 833.758
Classe:-4 e'41
Oidses: 33 — 47 — 50
24, 8113.707
T. Estabelecimento
VÉROt
ANWW0.5
N. 833.763.

B1ALGINA

INIASTRIA BRASILEIRA

xequereut.:. f;À Farmacéatim Ltds.
L"
São Paulo
•
Classe: 3

Artieost da Classe
N 833.759
•

ROVACOL
INDOSTRIA BRASILEIRA

a' -

CRANCO .AMARELO

AZUL

Dal Parmacéuuca Ltda.
.
tocai: São Paulo
Requerem?: G.....aldo.,54 51 ;m .1Vfárques :Ret:::t4:. Irmãos Nuelimbere
Clame 3
eia
_
Clame 42•
Artigos: da Classe
_ Lotai: Rio de lanem'
I Artigos: . Aguardente CC1,11)0411.

,pequerente.

Requereote: Eniani. Alves Pilho, .Tose Peruando Lemos Ribeiro, LM
Pereira da Mota. Celso Ribeiro
Pemandas.
• Local: Guanabara.
_
Clame; 113 . Sinal de Propaganeak
•
_ .

•
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N9 833.773 •

N9 833.780

RHONAL

OS TEIMOSOS

Requerente: Société dos Mines ChiPoulenc.
migues Rhone
Local: França.
Classe: 3
Artigos: Um precinto analgésico e

Requerente: Joseny garbato.
Local: Rio de Janeiro.
" Classe: 33
N9 833.781

al9 833.774

U DEL NEGRO $1

antitérmico.

INDIISTRIA

BRASILEIRA

IMPÉRIO
DA BANHA

Requerente; José Manuel Correia da
Silva.
Local: São Paulo.
Clame: 41
,
Artigos: Abricó; açúcar; ameixa;
Raqueernte: Império da Banha Ltda. amendoin; avelãs; balas; bananada;
Local; Rio de Janeiro
baunilha; biscoitos; bolachas; bolos;
' Classe* 41
bombons; Cacau; canela; caramelos;
Artigos: Banha, carnes frescas ou castanha; cõen; compotas; confeitos;
conservas, batataa-bacalhau, charques, cremes; doces; dro ps; gelatinas: a0óleos, gorduras, paio, presuntos, per'-Mias; glucasea; goiabadas:: mel; menu, toicinhos, nas alimenticia% lado; nozes; noa moscada; pastilhas;
manteiga, queila, feijão, arroz, avela, pipocas; pralinés; pudins; sorvetes;
fiambre e picles. '
sucos de frutas; torrões; xaropes.
1.49 833.775
TERMOS DEPOSITADOS EM 27 DE
NOVEMBRO DE 1987
N9 833.782

geãiiitUttlira
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santas para cabelos, depilatórios, de- 1 solina, gordura de petróleo. graxas,
sodoiantes, esmaltes para unnaa, eslubrificinaes, nafta, óleos nusências, exiraios, eicovas paia -cabe- mirantes, aleos lubrificantes, paria.
los e urdias,_ estonar ferros para .r1- tinas, petróleo refinado, querosene,
ser cabeies, fivelas, fixa:toses, gusturfa
•
anos para onduiar . cabelos, franjas,
bases de .perucas, geleias perfumabas,
N9 833.791
grampos, lanoona perfumaaa, lápis
para os ditos, lábios e sobrancelhas,
leite de beleza, lixas para as una" 1
loções, °leoa perfumados, nionturaa
de perucas, meia-perucas, perfumes,
pentes, pestanas postiças, peualeos,
Ind,Braet].elra
pinças, perucas, pinturas, pó de arroz, polidores de unhas redes para
cabeais, ratos, pós, preparados para
os cabelos, removedores, rouge, sabonetes, sabões perfumados, saia peia
"liamt14,cu"
fumadOs, shampooa, sombranceihaa Requerente: Confecções
Limitada
postiças, talcos, tinturas, banças, iraLocal: São Paulo
vossas, unhas nostiças, vaporizadores
e vernizes para unhas
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestaarios,
1(9 833.785
agasalhos, alvas, aniiguas, avassala,
agasalhos, bany-doli, paristes, &maus,
-batinas, beimudas, calções mciusae
• JTRIAÉON
•
para esporte, camisas inclusive vaia
s INIASTRIA BRAS I LBÍRA esporte, carniças de ferça, camisas
pagão, camisetas, csunlisslas, canuseiões, blusas, blusões, bolam, calcais,
Requerente: Lanches Trianon
• bonés, borzeguim, botas, botinas. enLocal: São Paulo
che-cola, cache-nez, calçados, caic.•
Classe: 41
nhas, gandolas, gorros, guarda-pó,
Artigos: Para distinguir generica- gravatas, hábitos. iaan nas, iaquent%
mente produtos alimenticias, prepa- jaquettões, canos de botas (perneiras), capacetes, capas. capotes, esradqs ou não
rapuças, cartolas, casacos, casacas.
casquete., casulas, ceroulas, &dites,
Z419 833.788 •
chapéus, chinelos, chuteiras, cintu-

HAMLLSIOR

rões, cintos, corpinhos, ciergy-man,
colarinhos, coletes, comoinações, cuecas, cueiros, culotes, aolmas, dama-

Requerente: 0111 — °ria:sia:tesão PA- • Requerente: Zambon, Bernard,'
Uma de Inalada Ltda.
Cia. Ltda.
•
Local: Guanabara.
Local; gão Paulo,
Classe: 50
, Classe; 48
Administração,
Artigos:Aplicação:
•
Artigos: Sabonetes
compra e venda de Imóveis.
N9 833.776
N9 839.783
OFIL — COMPRA. VENDE
E ADMINISTRA

•

lifiegehelra

EM TODO, O BRASIL

Requerente: Zambon, Bernard: a
•
Cia. Ltda.
Requerente: Orfil -a Organização PALocal: São Paulo
tima de /móveis Ltda.
Claras: 48
Local: Guanabara
Artigos: Ma para polir, detergentes,
Classe: 33— ~remia lassados detergentes, pasta para polir, sabão, sabão em pó e gabão
N9 833.777
liquido
it
719 833.184
"

IAG

Ind. "ÈTErstleira
Requerente: Têxtil Duomo S.A.
Local; São Paulo
.
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
1(9 833./788 .

MAKEiLDRAULICA

Requerente: Instituto de Administra-DEMÃO
• Ind . 'Bras ile ira
0o e Gerência da Pontificia UniversiInd.
Praetoiral
Rio
de
Janeiro.
dade Católica do
Requerente:. Makhidráulica Indústria
Local: Guanabara.
e Comércio Ltda.
Local: -São Paulo
Clame: 50
Requerente: Dermac Distribuidora e
Classe: 6
: Aplicação: Ensino prático e
Representações de Máquinas
C:o8 de adWnWCaçio e gerentda.
Artigos: Bombas hidráulicas
' Limitada
Local: São Paulo
N9 833.778
N9 833.789
•
Classe: 6
Artigo.: Esmeris de máquinas e medi:dna, fruas, prensas e tornos
249 833.787

nós, ech.arpes, espartilhas, .estolas,
fantasias, tareamenios, fardas, fraldas, fraques; galochas, quépis, ou,monos, regalos, renards, robes co
chambre, roupas branca de uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas,
lenços, librés, ligas, lingéries, luvas,
roupas profissionais, maniate, 'Mandriões, manípulos, mantas de' uso pessoal, mana aux, mantilhas, mantos,
martas, martinhas, meias, rae*.as
facções, medeladores, palas (ponen.,s
leves), paletós, pantufas, palmas:atoa, pegnairs, pelerines, peles cl fardo
vestuário, paineiras. P eaaas, Pdamaa
peitilhos, peitos, polainas, ponahos,
pulovers, punhos, soutiens, suéter,
sungas, suspensórios, tailleurs, talabartes, tiaras, togas, toucas, hbacas,
turbantes, uniformes, roupas para es n
porte, roupões, saias, sandálias. Matos, aSbre-pelizes, sandeus, shorts,
shooteira,s, santa. aventais, stainas,
_vestidos, véus, vlsons
ar 833.792

.....•••••ffil••••••••••
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INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria e Comércio de
Tintas Branel Ltda.
I Locai: Rio de Janeiro.
•
Classe: 16
Artigos: Tintas; para paredes, muros,,

134. -

t leira

,Requerente: Sérgio Wagner Tanga
Local: São Paulo
Classes: 48 e 50 Titulo
149 839.790

•Requerente: Navarro de Britto
Local: São Paulo
portas e janelas.
Classe: 48
N9 833.779
Artigos: Afastadores de peles das
C ITY.PAN
unhas, água de beleza, águas de co.
Ind.
uras 32 e ira
águas
de
lavanda,
águas
de
lónia,
quina, águas perfumadas, alfinetes
para cabelos, alisadores de cabelos, Requerente: .11.ut0 Meto "Clay-Pan"
aparelhos para alisar cabelos, apaLimitada
Requerente: Orfil
Organização relhos para cachear cabelos. apareLocal: São Paulo
Fátima de Imóveis Lida.
lhos para ondular cabelos, batons. bi• Masa: 47
• Classe: 50
godes postiços. bri/hantinas. carmina Artigos: Carvão mineral, de turfa ou
Artigos: Aplicação: Administração, I cardas para limpeza de cabelos, coa- vegetal, -céras para iluminação, comcompra e venda de Imóveis.
méticos„ cremes,- cílios postiços, co- i bustíveis, fluido:: da sluminadia Ia-

OFISA

Requerente: Produtos Al1menta:10s
"Labor" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 4/
Artigos: Para distinguir e proteger
amendoim, pasta de ‘amendolm, hiss
coitos, bolachas, castanhas de caju,
Pinocas, doces, empadas, Pastéis, bales, balas, molhos e condimentos

540 Quarta-feira 24

Janeiro de 1968

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

osa,uvu
Claase: 35
Nv 833.801
,
.
Artigos: Para cus.angtur: blusaS, vestidos, casacos, manteaux, paletas, cole.es, capas, pegnoz, puitiveres, cha. "RICOLINDUSTRIA2
FILDILAN
11158kilITTREALRA
comoinaçoes, soutien', MalltUt43,
,
E COMERCIO DE .
Ind. Brasileira les,
calças, caronas, camisolas, cuecas,
• ceroulas e Pijamas
Requerente: Casas -Paulista-Calçados'
RER17°3-14IMENgI.i
r. . 90 JAno
Limitada
Requerente: mPildilan" Indústria e
N9 833,798
I
Local: São Paulo
Comércio Ltda.
•
Classe: 36
Local: São Paulo .
Requerente: Severino Porfirio do
I
Titulo
Classe: 35 .
Nasalmente
_
,Artigos: Para distinguir e proteger
- Local: São Paul(
833.803
N9
-- ti os de vestuário: aventais, blusas,
Classes: 41 e 43
t, olas, camisas, camisetas, cerouTitulo.
.
,
las aias, combinações, /ingeria, ca1(9833809
4
VENEZ
IA
"
8
:Bac , capotes, calças, maiôs, meias,
•
gra tas, pulavam, siléters.
,- •
Ind. Brasileira
. .
)144(;).13RASILE IRA
.t.'pal 6s, manteauxs, pijamas, soutiens,
• -" RICO h
1)63, luvas, chapéus, talas, Imn
•
nrasileuw
saiotes, vestidos, coletes, blusões
Requerente : Casa Venezis. Ltda.
ã>
Local: São Paulo
•
.
•
Classe 41
, N9 833.795
Severino Porfirio do
Artigos: Aveia, açúcar, azeite,' ba- Requerente: Nascimento'
•
Requerente: Aupane — Automatiza- nhas, azeitonas, palmitos, ervilhas,
Local: - São . Paulo
Oto e Apareihos de Medição - extrato de tomate, farinhas de ceS I LV ARES
Classes 43
,
Limitada
reais farinhas de mandioca, farinhas Ari-Uai: Aguas,
a
gasosas artitlelala
Local: kitto
de trigo ,favas alimentícias, féculas aguas gasosas naturais,
águaa mag.
Classe: 8
Req,uerente: Imobiliária *Silvares"
aliraentic4as„ feijão, arroz,,- gorduras nesianas naturais, águas
naturais
Artigos: Para distinguir: absorsônie- í alimentícias, legumes em conservas,,
Ltda., S/C.
troa, aerômetros. amPenmetros. MIM - massa de tomate, Pinos alimentí- não medicinais, bebidas espumantes
Local: Anal*
•
sem. álcool, bebidas não alcoólica;
de calibrar,, anemômetros, aparelhos
Classe: 33
...~. cios
. .....e massas alimentícias.
essências para. refri gerantes, garapa,
calibradoreá.
aparelhos
de
agrimenproteger
-Artigos: Para distinguir e
. 1(9 833.806
gingar-ale, guaranás, refrescai em
sura, aparelhos de engenharia, apaa Marca de serviço a ser usada em relhos de física, aparelhos de geomepó, refrescos em xarope, sodas, mi.
admintx.,
434,12 e venda de imóveis,
..
• coa de frutas para bebidas, xaropes
tria,
aparelhos
-de
medição,
aparelhos
8
,
ITTMEVI
_
n
traõ de bens, loteamentos, planeja- de pesar, aparelhos inetereológioos,
IMUli refrescos.
imobiliários, projetos e cons- aparelhos termostatos, barômetros,
M. Et:asneira
m
.
.
249 833.810 .
truç5es, terraplanagem. pavimentação bitolas, Clinômetros,' cronômetros,
e corretagens
-4equerente: aConstrupeva“ densonetros, •dinamômetros, especConstrutora e Terraplanagens
trosceplos, estereoscópio& evaPorameN9 833.195
Local: Itupeva Ltda.
troa, fotómetros, galcanômetros, goSe PIL"
•
Classe 50
ás fiK m
niômetros, hidrômetros„ higroscópios, •
II Terraplena19,"
macrômetros, manômetros, medidores Artigos: Construções
gem.
-de altura, medidores - de comprimento, medidores de distância, medido•
i9833,804
Requerente: Severtno Pérfido do
res de fôrça, medidores de intervalo,
'Nascimento
.
medidores de peso, medidores de pres.
-;Local: São Paulo
são, ,medidores de róseo, medidores
„
H Q ONS TRITPEYA ti
Classe 43.
.
de volume, metrônomos,. metros, mi.L.11a e
nrasileire Artigos:
Aguas gasosas artificiais,
crómetros,
pirômetros,
planimetros,
águas gasosas naturais, águas mag•
registradores de. aparelhos, registra-IND. BRASILEIRA
neslanas naturais, ' águas naturais
dores de ar, registradores de atmos,9
não
bebidas. espumantes
Construpeva — Cons- sem =dilatais,
allommeemnmmmmememosumek fera, •registradores de peso, registra- Requerente:
álcool, bebidas Mo alcoólicas,
Itupeva
trutora
a
Terraplenagein
dores d.e. pressão, registradores de
essênclits para refrigerantes, garapa,
Ltda.
Requerente: Anis Razuk
tempo, registradores de tensão, reginger-ale, guaraná, refrescos, em
Local:
São
Paulo
gistradores de tiragem, registradores
Local:. São Paulo
pó, refrescai em xarope, sodas sueClasse 50
de tráfego, registradores de transito
cos- de frutas para bebidas, xaropes
Classe: 23
Construções
e
TerraplanaArtigos:
(borboletas), registradores de velopara refrescos.
Artigos: Para distinguir tecidos e pe- cidade,
gem.
registradores para veículos,
ças a saber de: algodão, cânhamo, li- réguas graduadas,
1(9 833.81. 1 - tacómetros, taxíN9 83L806
nho, juta. rami, caroá, ?Ma natural metros, velocímetros,
voltimetros
e
.
.
.
e yiyon, fazendas e tecidos de 4 ou
..
wattémetros
PIM em PcÇas. tecidos plásticos e teBALLY - n
2
_ ciclos impermeáveis
2 MÁDECO,"
N9 833:799
•,a,si.2.83.ra,
1nd 1,
Brasileira
Ind.
N9 833.795
•
Requerente: Indústria de Calçados
Bally -Ltda.
Requerente: Madeco Ál.104.ted,111431
"COMERCIO DE TECI
Local: São Paulo
Ltda.
Classe: 38
- Local: São Paulo
DOS EM GERAI." -7.
Artigos: Calçados.
Classe 21
•
LUFANE "
Artigos: Alavanca de câmbio, amor.
IP 833.808'
tecedores de • veiculas, aros para
veículos, breques, calotas, câmaras th
n. xlist ir a
IND.
para veículos, direções de valeu.
Requerente: Lida Pantagussl Neto
Ind. =anileira. ar
los, dragas, earroceriae eixos di
Local: são Pauio
veículos, -canoa reboques e suas par.
tez Integrantes estribos d'é veículos
Classe 23
•
Requerente:
Xingu
Auto
Pasto
Ltda.
Requerente: Argensol — Indústria
para-brisas,. rodas de veículos, parar
Titulo
_
Local:
São
Paulo
NaMetalúrgica Lida*
lamas de veiculas, e parachoques d4
Local: São Paulo
Indculos.
Classe 47
N9 833.1800
.
Classe: 5
para
N
9 833.812
Artigos: 'Álcool motor, cera
:Artigos: Para distinguir ligas de prailuminação, fluides e moustivels, fluita, cobre, zinco, cadmia, estanho, pidos lubrificantes, fluídos para freios, . Ir.gg GoWR.DIQNs
quei, silício e ~manés, em bruto ou
gás, para iluminação, len/ta, gordu.1.221a • =ao 2..Le ira
parcialmente trabalhadas
is ft11.192.4531
knd
para lubrificação e iluminação,
óleos lubrificantes, petróleo refina119 833.797
do, querosene e óleos para Iluinina- Requerente: João Monteiro Neto
Local: São Paulo
- - Classe- 32
- 1(9 833.807
Artigos:
rim conjunto vocal
Requerente': Mercearia, e Bebidas
. e musical.
Americanos Ltda.PRIITIO_
Local: São Paulo
'1(9 833813
Ind. Brasileira
-"Artigos: Aveia, açucar, azeite, banhas,
ervilhas, palmito, azeitonas, essén
das alimentícias, farinha de trigo , Requerena: Oficina de Consertai de
rade ii' MkIX
*
ileira
.
Máquinas Prutão Ltda.
farinha de cereais, farinha de man Local: São Paulo
dioca. linguiça, lentilhas. arroz, feiClasse: 50
Requerente: * Indústria Jalex dó Coa
jão, ranhos alimentícios, legumes em
Artigos: Consertos
de Máquinas 1 •
Requerente: Varella k Garcia Ltda. conserva, massas alimentícias, mas sa
méticoe . Ltda.
.....,_
Local: São Paulo
•
: • são Paulo
-de tomate e vinagre

N9 833.793

.114.-

AUPAN.E.1

Ind.

Ind.

z

ARGáSOL
t

•

eira

•
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Classe 21 833.819.
ClaZiie 48
Artigos: Alavanca de caritbio, amorArtigos: Acetona para toucador,
ores de veiculo& aros para veí*faias de colônias, aguas perfumadas,
culos, breques, calotas, ~aras de
abaixar, .arminhos, baton% brilhan"MAR
BEM
"
ar
para
carroçerias, canoa
tina oarmin, cé,ra depilattria, creInd. Brasileira reboquesveículos,
e suas partes integrantes,
mes para pele, dentifrícios, extratos
eixo de veiculo& engates de veiculos,
as, esmaltes, pedis unhas,
• dragas, estribos de veículos, freiam
para toucador,
ireTu perfumado
veiculos, molas de veiculo& paraglicerina perfumada,„ desodorantes, Requerente: Mercearia .6 Casa de de
choques, para-lamas, roa.
veíCarnes Mar liem Ltda.
leite para embelerr a 'pele e loções
1,..
culos e guidões de veicul as
Local: São Paulo
para soucadar.
Classe 41
No 833.825
No 833.814
Artigos: Aveia açúcar, azeite,
lhas, pabnitos, azeitonas, farinhas d
trigo, farinha de mandioca, m assa
tt TOrgitX3W elra
de tomate, farinhas de cereais, fécuI
nd.las alimenticlas, feijão, arroz, fubás
n
legumes em conservas, massas alim en
Tvoi : • age ilei.ra`
Requerente: Jacinto Francisco Pires
ririas, vinagre, massa de tomate,
Local: São Paulo :- ' suíça, e Carnes em conservas.
Requerente: Nalro Publicidade
.
Classe 41.
•No 833.820
- Ltda.
Arrieis: Batatas fetas e derivados
Local: São Paulo
de farinha de trigo
. Classe 32
PRIOCOMASSI"
• No 833.826
Artigos: Almanaques, agendas, boBrasileira
çad.
letins, boletins impr.-nos, folhetos,
•
jornais,. livros impressos, peças cineanatogrificas, peças teatrais, progra- Requerente: Priocomessi Comercial
"EMPREENDIMENTOS
mas de televisão, suplementos juve- e Assisténcia Xécnica, de RefrigeraE ORGANIZAÇXO DE
nis e ilustrados, programas radlofem
ção Ltda.
- picos e revistas.
Local: São Paulo
AUTMOVEL CLUP " .
Classe 8
No 833.815
Artigos: Comércio, assistência técnica; consertos, manutenção a. Pro- Requerente: Empreerurroentos e
Organização de Automóveis
de aparelhos e equipamentos
• jetos
Chin S/C
elétricos e de refrigeração, Inclusive
T1TPX
"
Local:- São Paulo
eletro-domésticos. Ind was
Classe 33
No 833.821
.
. fieira'
Título .
•
. - No 893.827
Requerente: Indústria de bical
PORTE
SIM
"
"
Vegetais 'MO, Ltda.
Lad. Brasileira
" PECUARIL "
Local: São Pauld
Classe 41
Ind.
-Brasileira Artigos: &aos vegetáis.
Requerente: Ponte Sul Representa- Requerente: Pecuaril Indústria e
N. 833.816 ções Ltda.
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
'
Local: São Paulo
Classe 41
Classe
24
Artigos: Arroz, feijão, batatas, fari"-REgyt."
--"` Artigos: Pitas métricas
féculas, ratinhas allinentfclas
asileira nhas,
Ind.
de cereais, fubá, milho: café, chá,
•
No 833.828
grão de bico, ervilhas, lentilhas, cebola, -alhos.
Requerente: Record Cobrança
••••••nnn•••-•n
- - Ltda.
IP 833.822
-Local: São Paulo
•
Classe 50
., '
Artigos: Prestação de serviços.
No 833.817
" GLUG
.
'
11' BIEBASA "
Ind. Brasileira
..,,,
Ind • Bras ire ira
,
- r,
Requerente: Indústria de . Sorvetes

Local: São Paulo
Artigos: Motores e suas paite$,ln(e.
grantes, máquinas para acabaleiq
e suas partes Integrantes, ad4açar
suas partes integrantes, deb '.r 'e
lusa partes integrantes, despol'1 ra"o
suas partes Integrantes, das'. -gs'r
e suas partes Integrantes, desc 'i Óç&r
.é suas partes Integrantee

Requerente: Comércio de Mls
Classe 5
Artigos: metais bran- mea1goj.

1'0

Requerente: Mecealca de
. Basculantes Ltda.

Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: -Wwies, calotas, carretas e
suas partes integrantes, carros motores e suas partes integrantes, car
reboques e suas Partes Integran-rostes ,engates de veiculo& frelOa de
veiculas, motofurgems e suas partes
Integrantes, rebocadores, e suas partes integrantes, rodas- de veículos,
troleibus e suas partes integrantes.
No 833.818

Olug Ltda,
Local: São Paulo
Classe 41

Artigos: Sorvetes
No 833.823

Cd.

00 :EL "

Requerente: Cabal Indústria de
benta e Estofados Ltda.
•
Local:. São Paulo
Ciasse' 40

Le

.

•

Ind. Braailelra.

i"

Requerente: recuar!" Indústria o
Comércio Ltda.
Local: Oto Paulo
Classe 24 •
Artigos: Pitas métricas
DT, $33.829

Local: São Paulo
Artigos:

•

Jornais,

revistas.

rins,

N9 833.834

Comércio de ConfecçÔe Ltda,
Local: São Paulo
Artigos; Artigos de vestuário a rQ.
Pas feitas em geral, Inclusive caLa.
dos: agasalhos, blusas, calças, cam,
cor, capas, obales, chapéus, casa$og
de pele, gravatas, jogos de lsnge1l,
Luvas, lenços, meias; penhoar, pulo.
ver, quimonos, robe de cham4',

N9 833138

1
* ' 7 PIO 4
Artigos: Acolchoados para móveis, •Ind. Brasileiro&
armários, berços, cadeiras de moles,
a JOSAN "
cadeiras com . rodas, cadeiras comuna
NeeaPe . Indústria
Requerente:
Gráfica Ltda.
Dm". Brasileira
cadeiras para escritório, camas com
Local: Silo Paulo
moias, camiseiros, camas comuns.
Requerente: Carlos Vian Dsntj'
Clame 49
abichem*, conjuntos de móveis, criaArtigos: Baralhas
do-mudo,
cristaleiras,
-divane,
dormiClasse 33
Requerente: Eletrônica Jose*
tórios. guarda-comidas,,, guarda-louAplicação: Para dIstlnga!r con!
Ltda,
Na 833.830 •
ças,
guarda-roupa
e
poltronas
para
senhoras,
crianças
Local: São Paulo
Cavalheiros
,
Classe g
No 833.824
Artigos: Acendedores, acumuladores,
Si NI/MA l's
N' 883,833
aparelhos de ar refrigerado, apare.
Lnd. Brasileira
lhos de refrigeração, geladeiras., ente
R
ceradeiras, liquidificadonss, aspiradores de pó, panela de pressão, venIud 919ffileira
tiladores batedeiras de uso domésti•
[Requerente: Distribuidora de Obus
co, baterista, bobinas, chaves auto. Nina Ltda.
1
máticas. chaves elétricas, chuveiros
Requerente: Febras Peças para
locai:
São Paulo
Requerente: Utilidades' Domãstica
elétricos, mostradores rádios e
Veiculem Ltda..
•
Classe
8
Vila, das Belezas I44a
relhos -de televisão.
APH~ Whnem wommal.A..
Local: São Paulo
amuar. Di10
ra1310
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Classe 40 -- Artigos: Bancos-, banquetas, berços,
biombos, cadeiras, clivam escrivaninhas, guarda-roupas, ,guarda-louças,
inesa9, poltronas, estofadas ou não,
sofás, sofás-camas, móveis. para
decorações

•

Janeiro de 1968

ditos, investimentos, administração de
bens móveis e Imóveis, distribuição de

N9 833.843
•n•

ALAMEDA

NO 833.853

valores, Incorporações.
N9

833,80

N? .833.837

AGENCIA BARDINA
' DE Auromônis,
Salvador-Da

CIIE OLD S TONES

• -Carballo & Paro

Bahia Classe 41
Comestível em geral
N• 833.844

:1-Ple • R( quarenta: Dermeval P. Carvalho
Local: Bailia
Classes 21 e 33
Titulo de estabelecimento

Clivo Camozzato St Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe 50
Incorporação de imóveis

• N9 833.838

Júlio Cezar Assis Fontoura
Rio Grande do Sul
Classe 32
binai de propoganda
N9

.833.854
•

Dro 833,850

AG2NCIA BANIA
Salvador
Ba
T •E C :0 R E L
_
Ramterente: Dermaval P. Carvalho
Local: Bahia
Classes 21 e 33
Título de estabelecimento
tt

N9 833.839

Serviço de Urgencia Médico Cirúrgica — SIIMEO
Bahia
, Classe 33
\
itulo
N 9 833.845

DARIA AUTON5ViIS
Salvador-Ba

ACOMEX

I Cláudio Czarnobai
Técnica, Comércio e Representações
Rio Grande do Sul
Rio -Grande do Sul• • Classe 50
Classe
Nome contercial
Comércio de produtos químicos, material cirúrgico, médico hospitalar e re - —N9 338.855 •
presentações em geral ,
N9

833.851

•
Requerente; Deirneval P. Carvalho
Local: Bahia
Classes 21 e 33
Titulo de estabelecimento

P

N 9 833.84n

MO*

ti E'G R I T-,10

Imobiliária domeba 8. A. Incorporações e Construções
Bahia
Classe 38
C) IX F7 I
. FADA
Agendas em branco bilhetes de
FR AN
PRI M A VERA.
grasso e de passagens, blocos para
anotações, cáirulos, correepondèn-'
elas,, desenhar e escrever, capas de,
ou de papelão para documenSociedade — Café Negrito Ltda.
Requerente: N Prederico Lourenso & papel
tos, portões de identidade e de visiRio Grande do Sul
Cia. Ltda.
tas,
cartões
.4ndices,
cheques
em
Local: Bahia
Corretora de Viciares Ltda.
Classe 41
branco, duplicatas, envelopes, etique- Probus —
Rio Grande do `Sul
Torrefação e moagem de cale
Classe 41
tas, faturas, livros de contabilidade,
Titulo de estabelecimento
Mame SO
notas fiscais notas promissórias, paN9 833.858
•••
pel para cabogramas e telegramas Negócio de Títulos de valores MobiliáN 9 833.841
rios de negociação autorizada
Na. 833.848-848
Limitada
N9 833.859
Autoex Lançamentos, e Promoções
Bahia
38
414,0 CAETANO Para ser usadaClasse
am: agendas não impressas, bilhetes de ingresso e de
Plixerente; Frederico Lourenzo & passagem, blocos para anotaçõ es , cálCia Ltda
culos, correspondência, desenhar e
Local: Bahia
escrever, papel para cabogramas e raÇA.-XIARIt
diogramas, capas de papel ou papeta .Classe 41
lão para documentos, cartões de
VENBZ k
rl • Titulo de estabelecimento
identidade e dl,. visitas, cheques em
branco, duplicatas, envelopes, envó.N9 833.842 lucros de papel, etiquetas, faturas, livros de contabilidade, notas 'fiscais,
notas promissórias, recibos em branco
IIPANIFICADORA
Classe 32
Para distinguir: Jornais,. revistas e
LÉTRICA DA BARR, publicações em geral.
Pro-'
gramas radiofónicos, de televisão.
Café Caxiara —.Torrefação e Moagem
Metalúrgica Cer.eza Ltda.
Limitada k Peças Te,atrala.e cinematográficas
Carballo t,
Rio Grande do Sul
Rio Grande 'do Sut
Classe 50
•
Balda
a
Classe 11 •
Classe 41
Para distinguir serviços de lancamen itia draw 41.04224m.
Artefatos de metais
Torrefação e moagem le ui*
tos e promoções- financiamentos, cré-
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N9 833.8n
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20. 883.867

N9 833.873

:111119 _LTDA. COLINIO

RsANTAktriáo

11*—

,
•
á
C 41 P . "É ? ,ISCH 3 R
,

Café Flecher E. i Fischer & Cia.
Classe 41 .
Rk) Cirande do Sul
Tairrefaçãci.e moagem de Md
Wr 833.85a

GRANITO
•

anikistria Brasileira
Textil • A. M. alchmaL• O. A.
Santa Catarina
. Clame 23 •

Tecidas era" geral
.
/ W9 833.883

13V!11 0 i] SUL 1
Textil A. M. Mamai* S. A . Santa Catarina•
.
Classe a2 .:.

•E

Reqtle..e.12 n.42:
Adelino Boraill
Local: aio Paulo
Requerente: Ra.111 Ltda. Coraércio e
Classe:
50 .indústria
Atividaas: Prrarealto de serviços reLocal: Santa Catarina
lativos à crédito, finanelam
Nome de aanprêsa.
- investimentos. ento
br 833.888
NP 333.874

,HALLI

er=

. Indústria brasileira

J0111415, revistas

e-publicações em geral. Aihuns e Programas. radiofônicos- Requerente:, Rabi 'Ltda. Comércio
e
"Peças teatrois e chaematogralica,s
No 833.884

Indústria Bi:à-giesta)

Indústria
Local: . Santa Catiukat• .
:Classe: 8
•
Artigos: Instrumentos de precisão,.
Instrumentos cientifica.- aparelhos de
uso comuta, instrumento.% e aparelhos
didáticos, moldes de t6da espécie,
Acessórios de aparelhos elétricos lioalusiva válvulas, lâmpadas, tomadas,

;

nas e soalletes);_ aparelhas fatorará" máquinas
elados
dis c"
. Gra-, Requerente: Ri
.
ges.a Celulose. Papel e
aer0

Alfredo Leipuitz
Rio Grande do Sul

Classe 46
Vilas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações para lavanderia. Artigo atara consery
e polir
2 9 833.859

No.83a.fla9

1

Embalagens Ltda.
Locai: Sáo Paulo
Classe: 4
Artigos; Celulose em bruto ou par.
dalmente preparada.
.14

E .1 T.EN
yucustria Szíretik
8

Textli A. R. Schasalz S.A.
. 'Santa Catarina

Classe 32
Jornais, revaistas e publicações eia i
geral. Álbuns e programas radlofeed.
coe. Peças teatrais e eitteenatograficara
'No 833.465 •

Malharia Blumenal 8. At
Santa Catarina
Classe 88
•
Artigo. de vataária, de tecia =ta,
inclusiva de esporte e para crianças
(fraldas. cueiros, etc.).
tis.

83,3.800-881

asousnea temeassia.

Westyaco
.11rDifalaria 3RASTIElitt •
•

Requerente: Ri•gcsa Celulase, Panei e
Embalagens Ltda.
Requerente: Grubba & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
. Local: gaita . Catarina
Cliose: 4
Artigos de vestaário de tilda sorte, Artigos: Celulose em bruto ou Para
a
Malmente preparada.
Inclusive de esporte e para crianças
• (fraldas, cueiros, etc.).
Nv 833.878
•
N9 833.870
só . riLt

•

9 833.875

VEMARA

e
Requerente: Comercial de Produtos
INQÚSTRIA 13051.f1Tg
AU:rangeis/a Espectatzados sCopraer
Ltda.
ReqUeren te: Metalúrgica Venrara
INDÚSTIIIA eaoebiesair.
Comércio e Indústria Ltda.
Local: São Paulo
Local: Rio Grande do mi
Classe: 41 — Titula
Requerente: Tata A. il. Schmala
Classe: (1
~dada Anónima
AP 833-871
Aruguj: AdéquMas industriais para
_
Santa Catarina
fabricação de conaervas almineticias,
Classe: -38
a sabe.1: peladores de péssegos em casArtigos de vestuário da fada aorta,
cata, debulhadoras, de ervilhas, clasó 1'
N O
Inclusive, de esportes e. para criaria
sificadoras de péssegos, envasares
Ostsz•
Para pessegoe, legumes e frutawtha-tarais ou em conserva, e carnes; •UiaINDÜSTRIA; BRASILEIRA.
1Requerente: Comercial de Produtos quinas
N9 833.868
para saisieharia e pastelaria;Alimentícios laspecializados *Conraar máquinas
para fabricação de Massas
Ltda.
alimentícias; maquinas )sara cugar.
Lotai: São Paulo
rafame.nta de bebidas.
,
Classe: 41 —
Classe: 8
Artigoa:
Aparelhos
de ar refrigerado •
S.A.
Catarinense
Drogaria e Farmácia
N9 833.872
autoclaves, alaras de aquecimento.
Santa Catarina'
exautorara gektdeirae, aopradores- de
" a Brasileira
indistri
ar,. ventiladora.
•
Clame 3
Classe: 11
StibstAnciaa químicas,. produtos einesó
QUEIJO
Artigos: Ferragens de aço inoxidável',
parados para serem usados na 'medi- Requerente: Affonaa anisar S. A.
a- saber: Bules, caçambas. caçarolas,
cina ou na :armada.
38etalgratica
(ateiras, caldeirõea, chaleiras,
nelas, tachos, talheres, tambor
Classe 10 Local: Santa Catarina •
Trastrumentos, máquinas. aparelhos e
• tanques e vasilhames.
Classe- 11
petrechos para a medicina, a arte Artigo.: Perranientas
de
tóda
eslaéClasse: 40
Requerente:
GOmarcial de Produtos
dentária, a cirurgia e a higiene, exce- ; de, (exceto quando partes de má- A llMenlj
eles ESpeelalizados "Copraer Artigos: aditado de aço. feiro, Mas
to os incluldos na classe 34: máquinas,
tico, madeira ou vidro, a saber: ArLtda.
apare/hos e Instat'aCões hospitalares, acatas), ferragens e cutelaria em
mários, bancos, cadeira, copas, doa.
cosi" São Poru'o
de eapurgo 'e fias análogos, exceto geral. •PeQUelk08 artigos de qualquer
•
:alteei% escrivaninhas, mesas, pen{metal quando não dt ataras classes.
Classe: 41
1111110
móveis da :,Sasse 40
teadeiras e sotas.
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N9 833.877

METALOROICA VEMARA

NO 833.881

N9 833.883

N9 833.893

!IICEIttATEr
Os NieCidelkOS Indiíst_ ria BrasileirS

•

MOUFLON

COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Janeiro de 1968

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Tintas Serias Ltda. •
Estabelecido em ElIe Paulo
Estabelecido na Guanabara
Requerente: Borris, Villalba & Cia.
Classe 18
Classe 32
Ltda.
Artigos: Revistas; seripts; shows; Artigos: Tintas para construções não Local: São Paul'
incluidas em outras classes
programas radiofônicos; peças teatrais e cinematográficas; Programas
Class!' 34
N9 833.894
de televisão .
Artigos: Na classe.
N9 833.889
•
N9 833.884

Itequerente; Metalúrgica VemaraComércio e Indústria Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
•Nome de Emprêsa.
, N 833.899
9

SÃO 1.01111NO

, Requerente: TV Globo -Ltda,

.X-ERLUX
'whist ria Brasileira

MOUTON

INDÚSTRIA BRÁSIIEIRA

Requerente: Inaústria
• INDUSTRIA BRASILEIRA
SãO Louxenço S. A.
Classe: 41
itrtigos: Substâncias alimentícias ao Requerente: Borns,
Cia.
saturai, em -conservas, seCas, cristaLtda.
;alisadas, em pó, massa, pasta ou
Local: São paulo
ralda, enlatadas ou não, congeladas
Class: 34
RI não, a saber: carnes (de boi, de
Artigos: Na classe;
ires, dé peixes, crustáce03, moluscos),
•••n•••••n••
meais, cogumelos, doces, farinhas,
N°833885
frutas, geléias, latócinios, legumes,
%lassas, pastelaria, salsicharia e veAlittlentiCia

getais.

N 833.879
9

Requerente: Tintas X4lac Ltda.
Estabelecido em São 'Paulo
Classe 28
Artigos: Adesivos; esmalta; tintas. a
base de borracha; tintas compostas;
tas compostas de resians sintéticas;
tintas a óleo; tintas P ásticas; U4all
de emulsão; colas; resinas sintéticas;
resinas plásticas e vernizeli
Na. 833. 5 e 833.898
l

Requerente: Indústria Tapetes
Atiántida EVA 1. T. A.

Estabelecido em São Pauto
Classe 34
Artigos: Cortinados; cortinas; capachos; encerados; • estrados;-linóleos;
oleados; Passadeira s; panos Para
soalhos; panos Para Par des e tapetes
N9 833.890

-XERMA.2
ltddstria Brasileira

e

gequerente: Joias Universal Ltda.
Estabelecido. na Guanabara
Classe 13
Arti os: aias de metais preciosas, ,a
saber: adornos, argolas, botões, abotoadurag de punho, alfinetes de gravatas, anéis, argolas para usar como
lotas, balangandans, berloques, botões de colarinho, braceletes, brincos,
broches chaveiros, correntes para relógio; medalhas. correntes para pulso,
pulseiras, prendedores de gravata

'Doestai* siAsittiRA
Requerente: Condutores. Elétricos
Florianópolis Ltda..
Local: São palito
Classe: 8Artigos: Na classe.

Artigos: Tintas para construções não
incluidas em outras classes
Classe 28
Artigos: Adesivos; esmaltes: tintas à
base de borracha; tintas composteb;
tintas à óleo; tintas Plásticas; tintas
compostas de resinas sintéticas; tintas de emulsão; colas; resinas sintaticas; resinas plásticas e vernizes

BRANCO AMARELO

g

. 833.880
CLAUMAR

•

N9 833.888

Rquerente: Tintas Xerlac
Estabelecido em São Paulo
Classe 18

N9 833.891

Requerente: Indústria Tapetes
T. A.
Atliintida S/A

INDUSTRIA BRASILEIRA
Nii:§11/00;\
Requerente: Indústria e Comércio de
Condutores Elétricos Claumar
'
Ltda.
Local: São Paulo .
•
Classe: 8
Artigos: 'Fio elétricos.
Companhia Sol de Seguros, Compa-,
nhia Remislérica de Seguros, S egu N9 833.881
dora das Américas S. A. e Grupo cia

'Estabelecido em São Paulo
-Classe 34
Artigos: Cortinados; cortinas; capachos; encerados; estrados; linedeos;
oleados: • passadeiras; Pa os para
soalhos; panos para paredes e tapetes
Na. 833.891 e 833.892

ERMELHO

LARAN

n

ra

Sol de Seguros 5. A.
Estabelecido na Gdanabara
Classe 50
'
AROMA
Serviços: Ramos elementares de seem geral
seguros
guros;
INDÚSTRIA. BRASILEIRA
. N9 833.888

Requerente-: proaroma — Indústria e
Comércio de Produtos Aromatioos
Ltda.

•

;s.
•

ata

Requerente: Chocolate Duicora 8. A.
Estabelecido em elo Paulo
Classe 41
Artigos: Drop&
•
833,898

•

„415attaks'

Local: São paukt

Classe: 41
Artigos: Na alasse.

N9

N 833.882
9

FETRAszi

eraente: Tintas Serlac Ltda.
Rerst belecido em São Paulo
Classe 28
Artigos; Adesivos; esmaltes; tintas ã
Tiãquerente: Indústria Tapetes
base de borracha; tintas compostas;
Aunt/da S/A I. T. A
tintas a óleo; tintas plásticas; tintas
Estabelecido cm S P
compostas de resinas sintéticas; tinClasse 34
tas de emulsão; colas; resinas sintéArtigos: Cortinados; cortinas; capa- ticas; resinas plásticas e vernizes
ohm encerados; estrados; linóleos;
Classe 18
oleados; passadeiras; panos
Arkigos: Tintas para construções não
soalhos; panos para paredes e ta ppara
etes •
incluidas em outras classes
ão

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Hartmosixo & Braun
Contróles Métricos S. A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe.
uni pere

l•

aulo

PREÇO 10 NúMh.11t0 DE-110.1E: NCR$ 0,16
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1 limem••

11 !I 1
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1
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_Requerente: Confecções Deter Ltda.
Estabelecido em São Pauto
Nome !e empresa

1 pr i

ri n

eu.

