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SEÇÃO
CAPITAL FEDERAL .

ANO XXVI i.N.

QUINTA-FEIRA, 25 DE JANCRO D£
•••n

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVD3A0
DE MARCAS
'oaupo DE TRABALHO

Rio, 22 de janeiro de 1968
Marcas Deferidas
No 559.289 - Sima-Marrou Aço
Toraima S.A. - Classe 1 - Registre-se com exclusão de óleo de linhaça, tintas, e vernizes.
N9 557.802 -- Fontoura - Confecções Fontoura Ltda. - Classe 38.
N9 557.813 - Farto-Cal - FartoCal Ind. e Com. Ltda. - Classe 16.
Tembra
No 557.816 -Terabra
Ind. e Com. Ltda. - Oleosa 8.
No 557.619 - &floris - autoria a..
A. Ind. e Com. de Calçados - Ciase 8
No 557.520 - Siltoris - Sutori g S.
A. Ind. e Com. da Calçadas - Clube 39.
N9 557.641 - Wintrocina - Wiiithrop PrOducts Inc. - Classe 3.
39 557.657 - O Homem que Roubou a Copa do -Mundo - Produções
Oinematográficaa Herbert Bichem ,S.
A. - Classe 32.
N9 587.658 - O Roubo da Copa
Mundo - Produções Cinematográficas
Herbèrt Riebera S.A. - Classe 32.
No 557.659 - Quem Roubou a Copa
do Miado? - Produções Cinematográficas Herbert Richers S.A. Classe 32.
179 557.669 - Nylgum - W. A.
Scholtenli Chemisehe Fabrieken :I. V.
- Classe L.
N9 557.672 - Ruas de Natal - Rei
da Voz Aparelhos Eletro-Sonoros 5.
A. - Classe 32.
N9 557.678 - Extermix - Imunizar:~ Extermix Ltda. - Classe 33.
N9 557.681 - Canaveral - Alberto das Neves - Classe 8.
N9 587.702 - Somaquil Studio Federal Motores S.A. - Classe 9.
N9 557.709 - Bepalsa - Banal/ia Bebidas Paulista S.A. - Classe 41.
N9 557.710 - Bepalse, - Beoalsa
Bebidas Paulista S.A. - Classe d.
N9 557.711 - Bepalsa- 13epalsa
Bebidas Paulista S.A. - Classe 43.
N9 559.247 - Lidiana - Com. de
Tapetes Lidiana Ltda. - Classe 34.
N9 559.156 Protorno - Ind. Mecanica e Metalúrgica Protorno Ltda.
- Classe 21.
1419 259.26 3 - Quem Exporta e 'Importa o qle Wilma Jean/4 Bertaid
Dal Maso -- Classe 32.
N9 559.265 -- npecifica VVilnie
Joanna Ber timi Dal Idoso - Classe
no 32.
N9 559,26a -- Quem Dirige o Que Wilma Joanna B ertani Dal Mau Claese 82„
•

REVISTA DA PROPRIEDADE
- INDUSTRIAL

•NO 560.249
'Monumento - ted.,
de Sabonetes Monumento Ltda
Classe 48.
NO 560.245 - Limay Limay a.,
Agrícola e Comercia/ - Classe 19.
No 560.348 -1.-8anta Ienes - Cnma,
e Rep. Fabricio Ltda. - Classe Ia
N9 560.257 - Prevesil - Ind. de
Acessófios para Autos Preversii "aia.
- Classe 21.
No 560.267-- EWrdpe e40.
diustrial de Peças Sonipe Ltda.
Classe 2f. •
379 560.270
Cargel
stocioro
Miura - Classe 21.
N9 560.318 - Simacroat - Aço /ora
afina 8.A. - Classe 11.
N9 560.321 - Simacrom - Açe lora
eima S.A. - Classe 5.
N9 560.322 - Simacrom - Aço, for..
sima S.A. - Classe 1 -Registre-se
com exclusão de esmaltes, filmes vir.
gene, óleos de linhaça, tintas ver..

Alvino
N9 550.29i - Quem Produz o Que - N9 560.018 - Remi:ida
Wilma Joanne Be/Uni Dal Maso - Inácio da Silva - Classe 39.
N9 560.988 - Flor da Saúde - SaClasse 32.
, N9 558.276 Simamax - Aça Tor- pataria Flor da Batido Ltda. - Classe 38.
sima 8.A. - Classe 21.
N9 550.277- ~amas - Aço Tor- No 560.089 - Mainá -- Fábrica de
Calçados Main(' Ltda. - Classe 38.
sima S.A. - Classe 11,
N9 559.279 - &mamas - Aço Tor- N9 560.090 - Cotega - Cotega
Construtora Técnica da Guanabara
sinm S.A. - Classe 7.
No 559.281 - Simamax Aço Tor Ltda. - Classe 16.
No 560.108 - Duetto - Duetto Mo-almS.ACse5
N9 559.282 - Simamax - Aço Ter- das Confecções Ltda. - Classe 23. alma S.A. - Classe 1 - Registre-se N9 560.106 - Duetto Duettu Mocom exclusão de óleo de linhaça, tin- das e Confecções Lida. - Clamo 36.
tas e vernizes.
N9 560.116 - Prévia Kleitoral PoN9 559.284 82na-31arron - Aço pular
e Prémios - Paolo Maranhão
Torsima S.A. -- Classe 11.
Representações e Turismo Ltda. N9 559.285 - Sima-Marrou -- Aço Classe $2.
Tonam*. 8.A. - Classe 5.
NO 560.327- Alvares - Alvarts nu.
No 560.123 Fripasa LFrigorifie0 ganharia Ltda. - Classe 25.
N9 476.834 - Timão - A BOttechia Paranaense
43.A. Fri.Pasa - Clamo 41- .N9 560.334 .... merentuna de Line*
& Irmão - Classe 38.
_ N9 560.155 - Gávea - Ind. e Com. tá - Ormy Toledo - Classe 25.
N9 520.600 - Serrano - Ricardo ia
Móveis
Gávea
Ltda. - Classe 40. N9 560.335 - Pérola da Guanabara
& Herculano - Classe 43.
N9 560.166 - &Plains - ~alue - Ormy Toledo - Classe 25
N9 522.230 - Vallokola - Eduardo Com.
e Ind. Ltda. - Classe 11.
Luiz Ribeiro - Classe S.
NO 560.349 - Fiação Sito Manuel
No 525.264 • Estado de Minas - No 560.120- J. L. C. - GravadoFiação São Manuel S.A. - ChisFrancisco de Assis Chateaubriand ra J. L. O. Ltda. - Clame 8.
se 22 - Registre-se com exclusão de
N9 580.187,- Francis - Francis fios e linhas para 'pesca e "nbadas
Bandeira de Mello - Classe 32,
N9 539.179 - Emblemática - lhe- Auto Peças Ind. e Com. Ltda. - de aço para pesou.
es-Ind. Brasileira d eEmbalagens S. Clame 21.
NO 560.192 - Sumi Maria ChrisA. - Classe 5.
Titulo de 4stabeleciniento
Deferido
N9 560.002 - Penal - Marcena- dna 8=1 Pinheiro 3/achado - Classe
36.
ria Patina Ltda. - Classe 40.
N9 560.005 - Calouro - Confecções No 560.194 Bergman - Bergnian N9 557.596- Eddicio Ferreira Viana
Ablind Ltda. - Classe 38.
Ind. e Com. de Desodorante aLtda. - na-18 - Ronel S.A. Com.- e Ind.
N 9 5159.246 - Big Conter Ou trujii
48.
N 9 560.008 - Santa Marta - San- Classe
N9 580.196 - Tira -, Tecidos .Ar- Classe 33 (art. 97, n o D.
ta Marta. Ind. e Com. -de Bebidas tisnou
- Cia. Mechanica e Imo. de ..Ao
Tini Ltda. - Classe 23.
Ltda. - Classe 42.
- Classe 33 (art. 91, no 1, sem
' 279 580.021 - Carinhoso .- flid. e No 580.198 - Alka Alka Mate- Paulo
direito de uso exclusivo do locativo
Com. de Produtos Quimiclis Belga- riais e Construções
-- Classe 16. Gueruje.).
co Ltda. - Classe 46.
No 560.200 - 8 Amigos
SerraN9 560.042 - Carvoeiro Zupe/miam
319 560.023 - A Valora - Panifi- ria -3 Amigos Ltda. - Classe 4.
cadora a Veloza Ltda. - Classe 41.
cados - João Marques da Silva 8.A,
No 560.201 - Zouki - Imo. Exp. de Com. e Imo. - Classes: 2 - E No 560.028 - Jundrauwein - Luiz Irmãos Zouki Ltda. - Classe 23.
11 -12-14 - 15 - 17 - a
Antunes & Cia - Classe 92.
NO 560.208 - agi:liamba - Agro 24 -2'T aSl-34 -35-33 -- 39
NO 560.031 - Flor de Setembro - Pecuária Szpoperabe. 13.A.
Classe -41-49 (art. 97, no 1).
Cartonagem Flor de Setembro Lida. n9 g. • •
•
No 560.041- Galeria Broockliat
..
• • .... - •
. .••
N- Classe 38.
Irmãs Kalemkarian Ltda. - Classe
È40,209
sapopemba - Afiro '33
97, no 4) .
No 560.035 - Carvoeiro- JoãO Pecuária - SapOPeraba
Classe N(art.
9 580.050 - A Alugadora c.5:`
Marques da Silva S.A. de *Com. e no 19.
lanças
José Agromonte
Imo. - Classe 43.
Jlesee
• 560.216 '- 63 Z. Fresta - 'AI- a e 33 (art. 97, n9 1) .
N9 -560.038 - Transnnico Karsa- fred Pascal - Classe"48, - Regis- No 560:074 Farmácia Scatena
Miau & Cia. - Classe 8.
tre-se' com , exclusão de lança-per Nilza Seattena - Classe 3 e 48 (adi
N9 580.039 - Transburaa Karsa- fumes. • 97, no I).
-» klian & Cia. - Clame 8.
No 560.218 - Natal -nucl. Meta•
• No 560.052.
Jóia _- Nallessio & lúrgica Natal Ltda. - Classe (l.
N9 560.128 - Piando - Soe Cava
Cia. Ltda. - Classe 29.
Planejadora Especial de Segurança O
N9 560.027 - Polar - Hall's/do & No 560.221 - Semanal - Ind. de Vigilância Industrials,e Comerciais -a
Bobinas
amacia
Ltda.
Classe
18.
Classe 33 (art. 97,,ji 9 1) .
Cia. Ltda. - 'Classe 28.
No 560.223 - • Selecmovele No 560.088 - Morestan ,Farben- dustrial Mobiliária Selecmovels Ltda. N 9 560.142 - Pneuao O ..•alácia
dos Automóveis - José Duarte D'Olia
fabriken Bayer Aktiengesellschaft - - Classe 40.
veira - Classe 21 (art. 97, n9 1) .'
Classe 2.
No 580.235 - Incemba - Ind.
NO 560.253 - Fundição Berlangk---.
Com
.
de
Embalagens
Inceinba
Ltda.
Nr260.072 - Mariolito - Auto Pe- --- Class, 28.
•
Vicente
Berlanga - Classe 5 (art.
ças Mardolito Ltda. --.. Classe 21.
97 n9 1).
No 560.073- - Credi-Opera - Cre- N9 560.240 - eito - alto Coa- 919 560.336- Casa Silva papel e VI..
- Classe 40.
dl-Opera
!seções Ltda. -- Classe 36.
drea - asa Uva Pap
f

•
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n•n, As Repartições Públicas de-6
'verão entregar na Seção/de Co- .
municações do Departamento de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Imprensa Nacional, até às 17 hoIIIMETOR aaaar.
ras. b expediente destinado à puALBERTO DE BRITTO PEREIRA
i'dicação.

Janeiro de Me
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Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a senovação de assinatura' deve set
eme--rena sapa° o* eraleaCao solicitada com, antecedência
de
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

amove oo aeravrço oa

PUBUCAçaille
As reclamações pertinentes J. B. De ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
érro -ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladàs por escrito à Seção
saca° In
de Redação, até o quinto dia útil
adiças IN geunthildado do inapridionto do Dopiirliamento
subseqüente à publicação no
NorilordO do ~oprimindo industriar do eillnintéri•
órgão oficial.
do indantrIn ••n• Cornando

A Seção de Redação funciona. para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

Impresso nas Oficina. cto Departamento da Imprensa Nacional
'
ASSINATURAS
FUNCIONÁRIO&
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

-- Os originiais, devidamente
Capital e lntertor
Capitai e Interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13.50
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel. formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
ro le ...op..*
Ano .11"Xee em/ fo,•;•,, • NCr$ 39,00 Ano
salvadas por quem de direito.
NOMERO
•AV
ULSO
-- As assinaturas podem ser
.-- O preço do número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou--um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrg 0.01.
exceto as para o exterior.- que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
•

.-.

ninada - Classe 14 e 38 (art. -97, N9' 540.323 - Sintas - 'Buiu Int
de Tecidos de atalha Ltda. - Clasa9 1) .
N9 580137 - Peixaria Bolivar - se 23.
&cole 1Wdar1no - Classe 41 (art. N9 544.068- Sion - Skai Auto87, n9 1).
móveis Ltda. --r Classe 21..
Insignà Deferida
N9 557.810- GM1 - Cirandes
Marcas Intrernacionais LA. Ind. e
N9 557.831 -- Concretei - Centrais nom.
de Bebidas - Classe 32.
de Conereto do Brasil S.A. - Classe 319 581.022
Brasimet - &mimai
33 (art. 97, n9 1)
N9 580.345 - Saltas - Sul Ameri- Com. e Ind. S.A. - Classe 2.
ca Terrestres marítimos e Acidentes N9 581.192 - Efibé Máquinas e Ma- Cin. de Seguros,- Classe 33 (art teria'a para Escritório - Dites Giovannett Bruckman - Classe 17.
97, n9 1).
Mura119 581.402 - Araplirnag
znag Ind. e Com. de Controles AutoExPresstio de Propaganda
mancos Ltda. - Classe 8.
Deferida
N9 285.221 - Mouran - Prigorifico
N9 580.098 - Os Dez Romena Mais
Meia ao Pais - Mauricio Loureiro Mouran S.A. - Classe 24. - Registre
-se COM as DOMO 910.4.
Gama - Clame 32 - 33 - 38 (art.
N9 208.304 - Page - José Nau&
9 9 101) .
- Classe 18.
•
Marca
indeferida' .
Nv 535.754 - AsCot - Pah. de Ca149 557.615 - 13. P. I. - 8. F. 1. misas Ascot Ltda. - Classe 38. .
Partiepações e Incorporações S.A. 14/9 548.833.- Vlsolux - &vai LiaClasse 33.
da Cruz - Classe 46.
. • aliado
N9 863.920 -- Árpur -- Madeixa=
•
Exigdricias
iltuard Christian , - Clame 8. _
3!9 5E1.942 - '0o/dek a e
Termos com e xiitãnclasa cumpre: Com.
Coldemar 8.A. - C lasse 1.
N9 559.345 - Decler Roupas Sai.
3 9 559.348 Decler Roupas S.A.
Titulo 4 Estabelecimento
• N9 559.347 - 559.398 -Decler Rou-1
Deferido
pas S.A.
N9 558.098 - Casa Nova - Tecido
N9 587.817 - Simão Merino.
Pedro Mirto Pereira Ltda. - ClasN9 567.849 - Manuel Francisco. se 23 - 30
34. - Art. 97, 219 1.
149 557.855 - Altino Soares da Silva.
Now Comerciai Detestei)
s N 957 • 688 - Munia Cardoeo Veva"
N9 557.698 - Belzer do Brasil S.A.
N9 559.284 - Wilma Joanna Bar149 458.570 - Uniferro
bani Dal Maso.
Çõee e Itzpresent=acIrte
1DaPorta
580.334 - Cambo' EI.A. COM . - Classes: 3 - 6 -1- 17 - 11 211113. Exp. de Oeme, Sebos e Daí-21 -35 -33 - Art. 93. n9 2.
vedas.
_
3!9 640.266- Soo. Industrial de Pe- • Marcas Indeferidas
.Cas Soni,pe Ltda.
3!9 557.959 Uva D'Oro
• EXPEDIENTE DA DIVISA0
Butort Game .41.
DE MARCAS
•
N9 558.087 - Sonorisada
ido Pracappani - Classe 8.
.
• Rio, 22 de janeiro de 1987
319 558.517 - Ciccal - Caceai 8 A.
e
Al-Cereais
.Com. e Ind. de Café,
Martas Deferida,
godão - Classe 41. . •
'559.093 - Brasdiesel - Comerte9 men - Jubifiez - Calçados 319Brastliesel
d..? Máquina", -lida itabtlen S.A. Ind. e UM •••n das- cial
nlasse 21.
asa"

s. As assinaturas vencidas pom
derão ser suspensiva setn prévio
aviso.

Na parte superior do ende.
riço estão consignados' o número
do talão de registro-da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
.- As assinaturas das-Repartis
ções Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de val4res, sem.
pre it favor do Tesoureiro do Dem
partamento de Imprensa Nado.
na!, deverá ser acompanhada do
esclarecimentos quanto à sua aplis
cação.
Os suplementos às edições
dos órgãos' oficiais só serão remetidos aos assinantes que os sai»
citarem no ato da assinatura.

3 9 589.507 - Brasitalia - Metaiur
Arquivamento de Procriam
trica e Anodiração Ermitoas Lida. Classe 1.Param mandados arquivar OS Pro
-cesoabixmnd:
319 581.131 -- Th.el - Thel Thermo
Eletrônica Ltda. - Classe 8.
319 530.790 - Rinaldi,' Cabral
119 530.887 .Dinamix - Dininnbt Ma. Ltda.
Eletro Química S.A. - Classe 2.
319 514.551 - Labs. Rosbon S.A.
319 588.128 Profinan Proftnan Produtos Quitnico-Parrnacêuticoa.
nom. e Ind. de Materiais de Cons- 319 531.283 - Editorial Impressotrução e Conexce Ltda. - Classe H. ra Xocara Ltda.
319 531.239 - Editorial Impressora
Titulo de Estabelecimento
Nocere. Ltda.
•
Indeferido
319 557.027 - Malharia liontricot
Sociedade Anônima. 219 557.884 - Tele-Frio - Tela-Frio 319 558.743 - Bazar São Bento LiLtda. - Classe 8.
mitada.
319 558.830 - S.A. Com. e Ind.
319 523.288 - Madeireira Nevo-MunProdutos Químicos e Têxteis Tezdo Antonio Bu'ar - Classes: 4 - de
tilquimica.
Ui - 17 - 28 -83 - 40.
3!9 553.888 .- Laborteripica-Brisiol
S.A. Ind. Química e rarmaeseneti.
gligelaCkid
319 531.239 - Editorial Irtivreesora
•Térreos com exigências a cumprir: Xocara Ltda.
319
567.027
Malharia
liantrieot
31' 527.378
Teroson-W erke S.A.
NV 558.743 - Bazar São Bento LiN9 508.520 - Itaminas Comércio de
mitada.
iginériee S.A.
9 LUJAN - 0.5. Com. e Md. "de
Produtos Químicos e 'phsteis
Diversos
química.
149 558.888 - Laborteripica-nristol
319 341.102 - Lar Catt, Têxtil - S.A.
Quimica • e Parmacalutica.
Aguarde-se a adução do tiirmo: no 319Ind.
559.704 - Têxtil Finasse 8.6..
348.613, do impugnante.
Fiação e Tecelagem.
319 531.935 - ~Mick) Amarante 319 559.705
lTêxtil
Pinem iatóik..
ftid. e Com. Ltda. - Torno sem elei- Plaga e Tecelagem.
to a exigência publicada nos *D.O:" 319 581.061 - Fernando Moram
de 28-3-87 e 2-8-87, uma vez qae a litmhoz.
mesma-não tem fundamento letal.
319 581.101 - Soc. de Abi;tcd3res
Cidade de Santos Ltda.
N9 584.601 - Construtora l'etabria
Ltda.
AVISO AS REPARTIVIES
319 559.598 - Casa Sotero Comerreinam
cial e Importadora Ltda.
349 568.596 o.n,ta. OrganiO Departamento de Imzação Brasileira de- Informações Geprensa Nacional visa às
rais 8/C - Arquivem-se os processos.
Repartições Públicas em
geral, que deverão proviEXPEDIENTZ DA Divasao
denciar a reforma das assiD'S MARCAS
naturas dos órgãos oficiais,
até o dia •29 de fevereiro
Rio, 22 de janeiro de 1168
corrente, a fim de evitarso
cancelamento da remessa
Marcas Deferidas
a partir daquela data.
319 554.378 - Reco! (tece! Cosa:
31

1

de Plásticos Ltda. - CIestre

e Quinta-feira .25
11' 559.872 Irene! - Inume Mano

Ltda. - Classe 11.

149 581.409 - Pubel.".. R.ubel Utilidades Domésticas Ltda. - Classe 8
.-- Registre-se com exclusào de
•
acumuladores.
21' 561.911 - Casa ,Bayard - Imp.
.Ornar Zimmermann - Classe 48 Registre-se com exclusão de lançaperfumes e com O que consta dm
exemplares de fls. 26-28.
319 564.336 - Brilasul - Bril S.A.
Ind. e Com. - Classe 46. .
Lift 13.A.
19 587.090 - Lift
3
Com. e Imp. - Classe 8. _ 319 587.593 - York - Classe 31.
319 568.166 - Interson - Interson
Ind. e Com. de Aparelhos Metrônicçs Ltda. -- Classe 8 - Registrem sem direito ao uso exclusivo de
Inter e Sou isoladamente.
. 2(9 589.235 - York Abrahão Zarkur - Classe 41.
319 175.521 - Quartzoid - Mather
• Platt Ltd. - Classe 8.
319 226.683 - Santista Selo de Ouro
Soc. Anónima Moinho emitiste.
Indo. Gerais - Classe 37.
• 149 625.219 - Big Dream - Pasvele Marsiglia - Classe 41.
219 523.005 - Premitma -Tintas e Vernizes R. R. Lida. Classe 28.
• 219 545.838 - Mercai- tuto Peças
Mercai Ltda. - Classe 1.
319 545.905 - Montarei - Waldemar ~rd - Classe 14 - Registres° com exclusão de abajures.
$9 546.701 - Pronta/1c - Freei
Feed S.A. Mecanizações Contábeis Classe 17.
Titulo de Estabelecimento
Deferido
249 554,300 - Satélite - Irmãos
MoYses S/O .,-- Classe 22 (art. 97
D' 1).
319 554.550 - Armazém Nova Auraia - Macario Zacarias de Oliveira Classe 11 - 12 - 36 - ii (ar t•
n9 1) . •
2(9 565.328 - Instaladora Latoni
Laercio Fontes Pancini - Classe I.
-33 (art. 97, n9 1).
19 567.439 - Livroláridia- Livro3
landia Lida - Classe 32 -38 (art.
1).
97,
19 535.421 - Cafeeiro, Sio Fran2
cisco - Cafeeira São Francisco Ltda.
'
Classe 41 (art. 97, n9 1).

Insígnia Deferida
2(9 556.602 - Pronac - José Arthur
de Castro /40Ya.
Marcas Indoeridas 319 553.255 - Bolei= Fazendário
Federal -.Mario Laraarini - Classe 32.
219 153.958 - Boletim Tributa,aFederal - Mario Lamarini - passe
n9 2.
249

' - Sohn'ni • Faxf.,/,

Tributário Federal - Mario Lamarlni -• Classe 32,
149 553.961 - Alvorada fico Alvorada S.A. - Classe 41.
Nor-Coc
2(9 554,127 - Vaneie
MUI Ltda. - Clame 38.
N9 565.299 - Premio - Refreseta
do Brasil ELA'. - Classe 42.
319 553.515 Dryer - Gilberto João
•- Classe 8.
319 558.193 - Sorte - Moina &
Filho - Classe 38.
149 560.292 - Simafort - Aço Toaalma S.A. - Classe 7.
319 581.581 - Diplomata -- Cia.
• Fiação e Tecidos Santa Addia e
(Maga 38.
N9 581.884 - Iso-Cel - !soterra Isolantes e. Equipamentos Térmicos
/3.A. Ind. e Com. - Clame 16.
2(9 564.450 - Cantina - Paatificio
Paulista Ltda. - (Mese 419.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III) Janeiro
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2(9 566.543 - Lassie - Ramos &
Cia. Ltda. - Classe 41.
2(9 567.166 - Fibra - Fabrica de
Móveis Halo Brasileira Ltda. - casse 40.
19 566.140 - Bania Maria - Mat3
asara & Cia. Ltda. - Classe 36.
319 588.109 - Mabril -. Manufatura de Brinquedos Mabril -Ltda. Classe 49.
219 568.431 - Polvin - H 12- Lab.
Merceic,Ltda.
Cisem 2.
319 568.516 - Heliolar - Casa do
Rádio, Artigos 32etro Domésticos Limitada - Classe 5.
N9 568.587 - Organizações Nevo
Mundo Banco Ntaro Mundo S.A.
- Classe 8.
319 568.926 - Bom Pastor - Adm.
db Bens e Negócios Bom Pastor S.A.
- Classe 40.
.•
N9 569038 - Maten
.rm5cs Masou Ltda. - Classe 5.
2(9 451.250
Kelson't
Cour-Lon
Ind. e Com. S.A. - Classe 35.
2(9 545.377 - Liquidep - Ind. Química Liquidep Ltda. - Classe 1.
319 563.314 - Itabana.na - Nrico
Barreto - Classe 42.
319 853.329 - 87• Distrito Policial
- Empreaa.Gráfica o Ctreiro S.A.
-. Classe 32.
-Titulo 'de Estabelecimento
Indef crido
Na 544.025 - Hotel Atlântico Hotéis Atlántico Ltdà. - Classe 33
- 41 - 42 43.
319 - Festival da Cosinha
Brasileira - Barbosa Lassa Produções Artistices Ltda. - Clasei 33.
2(9 560.052 - Movilar Móveis Eliton Bento Borges - Classe 40.
• Frase de Propaganda
Nome Comercial. Indeferido
• 319 564.607 - Derbrmagartine vende Elegancia a Prestação - Comer
-cialDerbyMgazineLtd.-Clas
se 30.
Nome Comercial Indeferido
319 245.037 -- Tecelagem Americana Mona S.A. - Tecelagem Americana Nyiona S.A.
•
Exigências
Termos com exigências a cumprir:
2(9 589.892 - Mosteiro de Sao Bento do Rio de Janeiro.
2(9 566.142 - Jayson Pmtes Silva:
2(9 568.261 - Telles, Carvalho Limitada. •
219 360.778 - SangrAtica S.A. Ind.
Gráfica.
2(9 545.798 - Ind. e Com. de Caldos Peter-Pan Ltda.
N9 544.826 - D.P.Q. - rdat. de
n:•odu'ios Químicos ELA.
A; giWtanento de- Processos
Foram mandados arquivar os pro(2anoa:
N9 417.014 - General Electric S.A.
N9 496.872 - Bristol Artefatos de
Metais ELA.
2(9 545.788 - Maria Limas Aereas
de Espaila ELA.2(9 545.847 - Irmão Oddone - & Cia.
Ltda.
2(9 546.878 - Augusto Costa -_- Arquivem-se os processos.
~erma

DEPARTAMENTO NACIONAL DA 3/ - 30- - 41. - 42 - 43 (art. 101
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
com exclusão do gênero de comércio
das classes 42 e 43).
•
Rio, 22 de janeiro de 1968
319 454.739 - Cestas de Natal?
Está Legal... E' Amaral - Alimentos
Selecionados Amaral'
- Cias*
'Expediente do Diretor-Geral
ou 23 - 21 - 36 -- 37 - 38 - 41
-42 -43 (art. 101, com exclusão do
Pedido de Preferência
gênero de comércio das classes 43
•
Republicado por ter saldo com in- e 43).
Marcas Indeferidas
correções, em 19 de janeiro de 1903.
•
Yorio Yanasaki - no pedido de
Octavi9
preferencia do tkrmo n9 167.923 - /49 478.814 - Norcesul
privilégio de invenção para Apare- Bianchi Zallo - Classe 38.
lho Classificador de Ovem. - Indefiro 219518.585 - Palestra Itália - Benedito &What) 'de Camargo - Classe
o pedido de preferência.
Republicado por ter saldo com in- n9 42.
correções em 18 de janeiro de 1908. 2(9 551,878 - Conte - Maria FaHoracio de Oliveira Camargo - no gote Conte & Filhos - Classe 41.
pedido de preferencia do termo n9 NO 556.438 - Vila Gaivão - Pe•
794.502 - titulo: Schnitt - Defiro dreira Vila Gaivão Ltda. - Clara
se 16.
o pedido de preferencia.
.
2(9 555.457
RhuM-Quina
'Republicado por ter saldo com in- elida Araujo Silva - Classe 48.
correções. em 19 de janeiro de 1968.
Liquigás
José de Souza Coelho - nos pe- 319 555.720 - Serutil
didos de preferem:Ias dos têrmos: n9 do Brasil S.A. - Classe 8.
2
1
9
555.784 - Rodeio - São Paulo
804.883 - Marca; Cifrão, Contábil.
2(9 804.894 - titulo: Cifrão Contá- Alpargatas S.A. - Classe 22.
2(9
555.785 - Rodeia - Bão Paulo
bil. - Indefiro os pedidos de pre%Apupais S.A. - Classe R.
ferencias.
319 555.788 - Rodeio Sao Paulo
Alpargatas 8.A. - Classe 32.
• Eipediente da Seção
319 561.174 - Jundial• - Feculenta
de Intarferêncla
Jimdiai Ltda. - riacse, 41.
Ng 561.358 - Poli-Diesel - Dispo.
trai S.A. ind. Com . e Rep. - CauRio, 22 de janeiro .de 1988
se 47.
•
likarcas Deferidas
Titulb de Estabelecimento
Indeferifo
2(9 55.478 - Dinar - Perfumaria
Maar Ltda. Classe 48- RegistreN9 555.703 - Edifin'o Canavial
se con3 exclusão de lana-perfumes.
319 556.500 - Henuthir - Rema- Roberto Mauro da Cunha Freire go.
Classe 33.
tar Modas Ltda. -- Pane 36.
319 555.752 -- M.S.M.
CIL de
Expressdo de Propaganda
Mineração Serro da Moeda - ClasIndeferida
se s.
2e9 535.912 -- Ertel
molete Itho- 319 555.893 - Liquidação A Mato
diaceta - Classe 36.
•Gomesantos S.A. Ind. e Com. 319 561.463 - Picolino •- Irmãos Claase
6 -- - 11 - 12 - 13 -.14
Saltou Ltda. - passe 42.
-15-21-23342526
(9 562.712 - Pleiteie - Fleltek S.A. 21 - 28 -- 29 - 30 - 31 - 34 -2
Ind. Têxtil - Classe 24 - Registre- -96-37--39 - 40 - 41 .se cora exclusão de bandeiras e flâ- 42 - 43 - 44 - 48 - 49.
mulas.
Exigências
319 562.799 - Programa O Milionário da Cidade -r Pranneg - Pro- Termos com ex1g9ne/as a CUMIne:
motora de melhoramentos do Matado 319
tre-se ~ente para programas na- . 2419 468.816 - Geny Dei Cano,
489.879 - Ind. e Com. de Beda Guanabara - Classe 32 - Re gia- bidas
-Pintada Ltda.
diofónicos e de televisao.
. N9 552.233 - Ilelbla Bian•
2(9 593.982 - Bocconi Radiado- chini
S.A. Com. e Ind.
res Bocconi Ltda. - Passe O.
319 553.174 - Balizara & Maytinck
Titulo de Estabelecimento,
Ind. o Com: Ltda.
•
Deferido
319 553,374 - Churrascaria Tal Liuntada.
2(9 432.250 - Depósito daPaí)éis S.
319 554.335 - Marfund Fundição e
Roque -4. Cardoso & A. G. Car- Recuperação de Metais Ltda. .
doso - Classe 33 - 38 (art. 87, n9 319 555.-711 - Lucia Imp. Ltda.
Ne 555.891
1, nas classes 33 e 313).
VINX S.A.
319 543.112 - Importadora Brasil - 2(9 581.283 - Mauricio Marconf.
M. Queiroz Monteiro - Pese 21 319 L61.109
Ima. Ornar Zimmer•
(art. 97, n9 .
mann.
•
2(9 554.986 - Lojas Riomar - Rio- 2(9 563.030 - Bar e Café Saram
mar Mercantil S.A. -a- Classe 7 - 11 Limitada.
-13-14-15-23-24-25- 219 564.016 - Saturin S.A. 'ruris:
26-30-31-34-36 --'37 40 mo e Transportes.
-48 -49 (art. 97, n9 1).
149 564.319 - Casa Weigand de Per2(9 555.807 - Bar dos Motoristas - ragens S . A.
se 319 567.344 - Mérito 'Wercas e Pa.
Bar dos Motoristas Ltda. - Clas
41 - 42 - 43 (art. 97, r29 1)tentes Ltda.
NO 560.776 - Associação dos Fun- 219 567.588 - Benjamin João da
cionários Públicmi - Assoc. dos Fun- Cantos.
ciontirlos Públicos - Classe 33 (art. 3
19 569.873 - Malhas Tecs port ELA.
9/, n9 1).
.N9 561..874*.=-- Malhas TeCiiPort
29 569.875 - 569.876 - Malha:
1
Insígnia Comerciai Deferida
Tecsport S.A.
N9 569.871 Paulista de Com.
219 564447 - Triângulo Imóveis - e Ind. de Máquinas Come.
Juvenal Zagaglia Classe 33 (art. 319 569.819 - Cia. Paulista de Com.
n9 95).
e ind. de Máquinas Comac.
Frase de Propaganda Deferida
Diversos • 91,
•

•

319 366.337 - Com: e . Ind. nono
Ltda. -'Torno sem efeito o despacho
de arquivamento publicado no "D.O." 2(9 454.714 - Se é Amaral... E' Le- 2(9 443.114 - Ind. Com . e It.ep:
de 16-8-66 para conceder a restaura- gal - Alimentos Seleaionadoe Ama- Teutobraz Ltda. - Prossiga-se eu..
ção requerida.
ral S.A. - Classe 25 - 47 - 38 - classe 38, com exclusão de imprealork.
ar.
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EXPEDI/MIE DA SEÇÃO DE
TRAN3Irtr.2.-::ICIA E LICENÇA.

Parbenfahriken Bayer AktiengeAmpeo Amazónia Projetos - Conselischaft (oposição ao termo 812.790 sultoria S.A. (OPOSiçãO ao temo núMarca: Ralar).
mero 817.151 -- Título: Dam Pec
Schoelle.t-Bleckman Stahlwerke Ak- Auto Peças e Acessórios).
blengesellachaft (oposição ao Urino Celanese Cerporation (oposição ao
n9 812.791 - Nome Comercial: rtk- termo
1328.575 - Marca: Celanese
brica de Máquinas Banca S.A.).
T. 828.577 - Marca: Celanese T.
Busch-Jaeger Durener Metallnrke n9 no 828.579 - Marca: r,elanese
A.G. (oposição ao térino 812.994 - T. 825.539 - Marca: Ce/anese "Marca: Duralumínio).
T. 828,574 - Marca: Celanese Hertz System, Inc. (oposição ao T. 823.578
Marca: Celanese termo 813.040 - Marca: Locar - T. T. 828.576 Marca: Celanese a9 813.045 - Marca: Locax).
T. T. 825.540 - Marca: Celan Sertep-Serviços Técnicos de Rnge-' T. 8211.038 - Nome Comerciai: Delanharia e _Petróleo S.A. (oposição ao acta Tecelagem do Brasil S.A.).
têrmo 817,410 - Marca: Sertec - Ronda _Giken Koldo Kabushiki
T. 817.411 - Titulo: Sertec).
(Ronda Motor Co. Ltd.)
Produtos Racho Químico se Par- Kaisita
(oposição ao térzno- 814.112 - Marmaceuticos S.At (oposicão ao termo ca:,
Janda - T. 813.937 - Marca:
n9 818.191 - Mareai Kallium &orero. T. 814.128 - Marca: Janda
n9 821.395 - Matea: Dorilaxl.
814.138 - Marca: Jazida Inda. Brasileira ode- yritz - 'I'.
814.113 - Marca: Janda) .
Joansen S.A. (oposição ao termo T.Móveis
de Aço Fiel S.A. (oposição
n9 819.848 - Marca: Glasso).
ao têm-mo 818.264 - Marca: FlaI Inda. aferi/ de Auto Peças S.A. T. 818.265 - Mama: Piei).
(oposição ao termo 621.128 --Marca:, Guanabara S.A. Com, e Ind.
Merlin - T. 821.729 ' - Marca: (oposição ao termo 818.0E6 - Titulo:
Marlin).
Guanabara).
Pan Produtos Alimentícios -Nacio- Fornecedora
Quindoterõpica Brasileira Ltda.
nais S.A. (oposição ao termo- 817.979 (oposição
ao termo 813.929 - Marca:
- Marca: Panvitex).
Reglovar).
in
Sindicato
da Indústria de Prodatos
Seven-UP Company (oposic.ão
de Cacau e Balias de São Paulo aoTh°
termo 813.742 - Marca: 0-07)..
(oposição ao termo 815.99 --Marca: Perfumes
Mallbú- Ltda. (oposição
Caramelados).
termo 808.714 - Marca: Lady's
Pirelli S.A. Companhia Industrial ao
Gentleman's).
Brasileira (oposição ao termo 811.413 And
J. de R.. Nagem & Cia. Lt
da.
- Marca: Luigi Stecio).
(oposição, ao teszno 819.083 - Marca:
Ind. de Meias Apoio '8.A. (oposi- Emblemática) .
çãoao térmo 820.161 - Marca: .São Paulo Alpargatas 8.A.- (oposiApoio).
816.968 - Marca: Beby
E I Eletrônica Industriai S.A. ção ao-termo
T. 81.561 - Marca: Malha(oposição ao termo 819.852 - Mar- Look
-ia Matogrossense T. 818.787 ca: Politron).
Marca: Alpa - T. 819.111 - MarKibon ELA. ands. Alimentícias) ca:
Yoye de Yayá).
(oposição ao termo 813.673 - Mar- Cia.
Riograndense de Adubos CR&
ca: Tchau).
(oposição ao termo 770.340).
NUM B.A. Artigos Para Cabelei- Cotonificio da Tarro S.A. (oposireiros e Perfumarias (oposição ao ção
ao termo 757.114 - Marca: Emtêm-mo 820.617 - Marca: Elo-Ti.
Johnson & Johnson (oposição ao blemática).
Associação
de Poupança e Empréstermo 813.677 - Marca: Eobec -- timo Ouanabarina
Apeg (oposição ao
T. 813.676 - Marca: Zotee).
816582 - Marca: Apeg).
Baptista Franco Rodrigues (oposi- termo
General Fooda Corporation (oposição ao termo 822.968 -. marca: Areia- ção
ao termo 810.524 - Marca: QBranca) .
Gel).
A Companhia Antarctica Paulista Companhia Brasileira de Novidades
Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos Doceiras
ao termo 816.609
(oposição ao termo 813,860 - Mar- - Marca: (oposição
Gude).
ca: Licor Brasa - T.. 813.86.2
'Clayton & Co. Ind, e
Marca: Licor Creme de Ovos - T. Andaram,
(oposição ao termo 818.306 n9 813.883 - Marcas: Licor Creme Com.
Grapi). de Café. - T. 813.884 - Marca: Marca:
1Cibon S.A. (12rods. Alimenticios)
Licor Piperment T. número (oposição
ao termo 814.666 . - Var813.865 - Marca: L1COT - ramtnet
Bem-Bom).
T. 813.866 - Marcar Cberri Brandi es:Banco
de Investimentos Financia- T. 813.869
Marca: Jaó) .
S.A. (oposição ao termo 793.022
São Pati/o Alpargatas S.A. (oPosi- nal
- Financial).
ção ao termo 820.858 - Marear Pia- ba- T. 821.890
Marca: Emblemática T. 821.010
- - marca:
aene - T.-821.384 - Marca: "-

s. G4'

Rio,

de janeiro de 1968

Contraio ria erptoraçdo de. patentes

Usina: Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (peei.:
ser anotado na
patente M.U.
2.51 o contrato de
Averbe.-se o
;112, rixoloraçciA.
contrato da er.ploroção com a. observação de que o 1 .. de vigencià da
Patente termi,.: a (rn 30 de janeiro
de 1966.
• Usinas Sidin
r de Minas Geser anotado na
rais S.A. (pech
- patente P.I. n9 J1.133 o contrato de
exploraç.ão) • - Averbe-se o contrato de explora.o.
Minas ' Siderúrg:ens -de Minas Gerais , S,A. (pede pata t-r averbado
nas _patentes P.I. n9 6e242 - número 69.028 - a9 62.353 - n963.228
- n9 64.130 - n9 67.395 ••-• n9 68.280
- Ti 71.269 - n9 77.362 o contrato
de sua exploração). - Averbe-se o
contrtao de explora0.'0. •
Expediente da Seçdo repubiicado por
ter saído com incorreções em 19
de dezembro de 1067
Marca deferida

Terra° n9 552.013 - marca: Via Isa
Requerente: Bar e Lanches Vila
Isa. - Registre-se, com exclusão de
carnes de todos os tipos, charques,
presuntos, frios em geral e sanduiches.

-

NOTICIÁRIO

Etat Corporation of America (oposição ao termo 814.515 - Marca:
Noz).
S.A. de Vinhos e Bebidas Caldas
(oposição a0 termo 821.994 -.Marca: Ramott - T. 821.993 - Marca:
Rarnon).
Banco Safra de Desenvolvimento
S.A. (oposição ao tênno 818.830 Marca: Confecções Safra - T. nú-

mero 818.829 - Marca: Safra).
Eletromecánica Dyna S.A. (0130810 cao termo 812.914 - Marca: Dynamic).
Ind. de Moldes, Mecaniza e Estamraria Cometa Ltda. (oposição ao
termo 813,033 - Marca: Cometal).
Ernest Heib (oposição ao termo número 813.704 - Marca: Persil).
lnletro-Goldwyn-Mayer' Inn. (0O0-deão ao termo 815.079 - Marca:

Móveis de Aço Metro).
Chrysler Corporation (oposição ao
'termo 820.626 - Marca: Imperial
Diesel).
Alttiebo/aget nAstra (oposição ao
termo 807.449 - Marca: Lidocan).
soeietà, Farmacentici Italie, (aposição ao -termo 813.»1 - Marca:
Zemix).
Janssen pharmaceutica N V (oP o
-alç°oterm815.40Mac:
E. I. Du Pont De Nemours and
Comnany (oposição ao terno0 820.028
- Marca: Mylar). .
.
Magnesita S.A. (oposta° ao termo 823.239 - Marca: Dholl):.
Calçado Peixe S.A. (oposição ao
tenno 823.120 - Marca: Emblemática).
Engeral S.A. Engenharia, Com. e
Ind. (oposição ao termo 813.751 Nome Comercial: Quingeral Ind. e
Com. Ltda.).
Carlos Pereira Irada. Químicas S.A.
(oposição ao termo 821.122 - Título:

rubor).

Quimica e Farmacêutica Nikkho do
Brasil Ltda. ,(oposição ao termo ntiMero 819.474 - Marca: Agastou T. 819.475' - Marca: Agestrel).
Gravações 'Elétricas 6.A. (oposição
ao termo 819.568 - Marca: Aluaicolor).
Café Moka. Torrefação e "Moagem
S.A. (oposição ao termo 824.314 Marca: btoacafé).
Alma Paulista S.A. Ind. e Com.
(oposição ao termo 817.796 -.Marca:
Atra).
Ind. de Plásticos Elka Ltda. (oposição ao têm-mo 823.578 - Marca:
Calka).
Companhia Usina Varjão Açúcar e
Álcool oposieão ao térreo 823.027 Jóia).
Marca: Varião).-,
In& de tinhas Cerda-aro S. a:
Cia. Geral "de Inda. (oposição ao (oposição
ao terma m-arra:
termo 821.213 - Nome s Onera/ - Real).
Cia. Geral de Larainaçao).
re
ires
Cooperaiva
• Confecções e Beneficiamerito,
de Açúcar e Alenci r1- são
Tecidos Ltda. (oposição ao termo nú- Paulo
Jnocsirlia ao Urna) 813.648 mero 815.152 - Marca: Hikorl,
Marca: Coletai)._

Janeiro de 1968,

Registro de Comércio
e
Atividades Afins
•

DIVULGAÇÃO N9 863
Preço: NCr$ 028
VENDA:
Na Guaria-bara
8eçáo de Vendas: Avenida
Rodriguez Alves a° 1
Agência. I: "- Ministério
da Fazenda
'
, Atende-se a pedidos e,
Serviço de Reembõlso
A

Ret R-sslRa

N., Sede do D.I.N.
•

Companhl aCalçado Clark (oposição ao termo 808.756 - Nome: Casa*
Paulista Ltda.).
Kibon S.A. (Inda. Alimentícias).
(oposição ao termo 817.336 - Marca- : Kedoguinho).
Companhi aCalçado Clark (oPodção ).ao têm-mo 816.841- - Marco.:
clac
Anderson. Clayton & Co. S.A. Ind.
e Com. (oposição ao termo 817.362
- Marca: Ritarnar - T. 814.041 Marca: Sanderson).
A. Scarpado & Filhos Ltda. (,posição ao termo 814.331 Imobiliãria "Torpedo).
Cornpanilla industrial Catagnares
(oposicão ao termo 813, 611 - mareai Ce +agitá T. 813.614 Catagná-- T. 813,615 - Marta:. Catantiá - T. 813.616 - Marca: Caiapiá T. 813.013 - Mama: Ca-tafruit - T. 813.021 - Marca: Cataguá - T. 813.015 - Marca: Calagoa
T. 813.620 - Marca: Cataguft - T. 813,r27 - Marra:- Cataguá T. 1113.G44 - Marca: Catacank - T. 813.790 - Merco: ,CaZagaia - T. 813.191 - Marc-'; Catagize)
Ming Ind. e Com. Ltda. foorsição
ao termo 827,381 - Marca: Ming
827.887 - Marca: Ming),
Bill S.A. _Ind. e Com. (oPenkãoao termo 813.918,- 'Mulo: Bri-Lnx).
Akitibtantet Rieetrolux (onosicãa (to
o 80 116 serr.
- .finj;-.d (35!.Tp,i
têmn
prom
-s,oc:infloz37,)0.
(oposição ao têrmo 8'j.019 - Neaie
Comerciai: Prometeintro Prouirções
Artificiais e Esportiva ,: S.A.).
Aromada sfle Aço vii---`-‘1 S.A •-m)sição ao termo 637.472 - Titulo:
riva lVtabel - - Marca:
Belmar),
Moinho Graciosa C.A. (ooósieão ao
termo 826.086 - Marca: Graciosa).
Companhia, de t)r vnIvnlvirp -n to
Económico do Paraná Codepar (oposição ao termo 823.739 - Marta: Cadepar)
Birtilitti Ca. Lida (onosiek) ao
raca
termo 823.261 São Paulo A/pargatás S.A. (opoSiÇãO ao termo 823.002 - Nom" comercial: Rondinella Turismo e Publicidade Ltda.).
Po/yrodit Ind. e Com. Ltda. aposição ao termo 819.981 - Marca: Poliroda - T. 8.2.864 - Marca: Luxvinil):
Carmela de Azevedo & Cia 'Ltda.
(oposição ao termo 820.494 .- Nome
Comercial: Centro Cópias Ltda.:.
lido Modas S.A. Ind. e Com.
(oposieão ao terino 822.148 - Marca:
Milady).
Marnioaria São Jau) Ltda. (oposição ao termo 917.728 - Marca • São
João).
~leio Cappio S.A. (oposicão ao
termo 822.574 - Ma rca: Can).
Metalúrgica Delta 8, A. (oposição
ao termo 819.436 - Marca: Si.
Cooperativa Agrícola de Cotia COoperativa,Çentral (o posição ao têm-mo
n9 823.561 - Marca: Sabonete Tu-.
ninambá - T. '823.016 - Marca:
Sabonete Caboclo Tupy).
Banco Borges 8. A. (oposição ao
têm-mo 829.304 - Titulo: Borges Investimento).
Luminar S.A. Com. -e Reprcs,entacões (oposição ao têm-mo 822.432,31/arca: Luminar).
Mission Manufacturing Co 'aposição ao teinu) 813.870 - Marta:
M M (O Mássimo em Qualidade) T. 813.668 - Frase de ProPolandat MI( (0 Mãssimo em Qualidade)
Diamond Alkali- Company (oposição ao terna) 813.824 - Marca: FmblerOlica - T. '813.850 T. A13.(146.
- Marca: nn. t;Earnm*:-.1 - 1'. 819 823
- Marco: EmblrnyWraN.
Bin kel Cie_ G.m h.lf. • ~v.i.:v.1
ao ténno 812.704 - Marca: Fusa'.

Ne,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçáo feita de acordo com o ara. 109 e seus parágrafos O0 Código Oa Prolioledida Industrial
TERMOS DEPOSITADOS
27-11-07
2 9 833J9

0 ALTO TAQUARI -

N9 833,903

LOJAS .2420SUL
.CANOA45' ,Estado :do
Rio Grande do • Sul.

Requerente: Leauwen
Reckziegel
y.,t
Imcosul S. A. — Imíoza
Estabelecido no Rio Grande do Sul Requerente:
tação e Comércio
Classe 32
Estabelecido no Rio Grande do Sul
Artlaos: Jornal
Classes; 8, 17 e 40
Titulo de estabelecimento
N9 833.900
N9 833.904

•2211.1L1'

111.
Da_ntalfeira

Requerente: Indústria de Brinquedos
Casablanca Ltda.
• Estabelecido em São Paulo'
Classe eo
Artigos: Jogos, brinquedos; passatempos e artigos desportivos! Aatomóveia e veículos de brinquedos; armas
de brinquedo; baralhos; bola., para
todos os esportes; bonetas; discos de
arremesso desportivo; Saara, de aves
e animais; Mos de armar; jogos de
mesa; joelheiras para esporte; luvas
para esporte; miniaturas de utensiBoa dorn,ésticos; máscaras para esporte; nadadeiras; pistolas de brinquedo; redes para pesca; tamboretes
a varas para pesca

QUALIDAIM
Requerente: all3AQ" --: Instituto
Brasileiro Para Assuntos de Qual"dada Limitada
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Artigos: Agendas; álhuna impressos;
almanaques; anuários; apostilas; •
latins; calendárioil; catálogos* enciclopédias; dicionários; folhetos;
' tolinhas jornais; livros Impressos; músicas impressas; revistas e roteiros impressos. Orquestras; programas radiofónicos e rádio-televisionados
149 833.903 e 833.908 •

/
•çtt

° eac
`Ig-

VL6'93‘

▪

Requerente: Indústria de Tintas
Ancora Ltda.
Estabelecido em Sio Paulo
Classe 1
Artigos: Acetatos; acetificadorea; acetona; " água raz; álcool; anilinas; anRequerente; Cyanamid Química do th-oxidantes; arsanicos; azotos; azul
Brasil Limitada
da Priissin, azul ultramar; banhos ,de
Estabelecido na Guanabara
galvardzaçao benzina; betume; bismulos; catalizadores; cloratos; cloreClasse 3
tos; cloro; clarificadores; corantes;
Artigos: DM preparado esteroide cores
a álcool; cristais de soda; dascorantes; detersivos químicos; dissolN9 833.902
adues; giz; Oco': ela~e tsubstántes animais; minerais -e .vegetais; matérias primas quimicas; • oxIdantes;
óxido de antimónio;. óxidtia Metálicos; pigmentos ou cAres para zinco;
potassa; preparações para diluir tintas; preparações para decompor ou
dissolver gorduras e óleos; preparações para impedir a carrosão dos metais; preparações para impermeabilização - do cimento; preparações preservativas de pedra, de ,madeira; dos
tijolos; dos metais e das paredes;
preservativos contra a ferrugem; preservativos contra a umidade das paredes; produtos dasincrustantes; prole
dutos para conservar madeiras; produtos para reavivar, e refrescar pin44#4p.
turas; pressinto de potássio; soda
calcinada; . soda cáustica; soluções
linpermeabilizantes; solventes; fere-Requerente: 3 :,. unrelli & Dimarsio banana; thinner; vasilina; vernizes
e saneei°
Ltda.
Estabel&cb em São Pau!ti
Classe 18
Ar1,14os • Argamassa para construções;
Classe 41
Artigos; Abate de aves e Animais chapas para construção; estuque;

ftirros; frisos; imitações de mármore
para construções; impermeabilizadores de argamassas; massas para parede; peças ornamentais de cimento
ou gamo; para tetos e paredes; pisos;
tintas para paredes; muros; portas e
janelas
•
Classe 28
Artigos: Argolas; bandejas; chapas;
cestos; caixas para guarda de objetos; espuma, de nylon; enfeites para
automóveis; massas anti-ruidos; mastigue; matéria plástica ou sintética;
Impermeáveis a saber: sacos; sacolas;
bolsas; colas Industriais; , esmaltes
exceto odontológico e de toucadOr;
espermdcete preparada; gomas pra-.
paradas, não de outras classes; lacres; exceto de escritório; oleinet; óleos
para pintura; parafin% preparada;
pais para moldagem; resinas preparadas; revestiraentos; sabões para uso
na indústria; tintas, , exceto de outras
classes; vernizes, exceto paa% lustrar
e de toucador
Classe 48
Artigos: Composições para conserva-

N9

833.911

•

MIMA PRIMEIR A
COISÇA*0
Requerente: Edições Castos -s. Livraria
Eclitõra Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, catálogos ina.,
pressas, folhetos impressos, histórias impressas, livros, prospéctos impressos escritos coleço de livros e enciclopédias
N's 833.912-914

Novo Nordeste
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: New° Nordeste Ernpreenot
ção de móveis e utensillos; detergendimentos Ltda.
tes; liquidai detergentes; massas para
Local: Guanabara
brilhar; massas para lustrar; massas
para polir; tinta para lustrar e polir
Classe: 32
Articos:
Álbuns;
Impressos destinados
N! 833.909
leiturs: folhinhas impressas; jornais; puá
blkssões em geral, programas radlofõ.
nicos. programas televisionados, peças
teatrais e cinematográficas; revistas
Classe: 49
Attlgoi: Jogos. brinquedos, artigos des.
passivos e passatempos, a saber: álbuns
para recortar e armar, aviões, automó
veia, aros.' argolas; bilhetes de loteria.
bersinhos, bonecas, bonecos, baralhos
de cartas, -bolas para todos os esportes,
brinquedos em forma de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos
mecânicos, brinquedos em foi.aia de Instrumentos musicais, brinquedos em forma de máquinas, brinquedos de corda
e brinquedos de borracha com ou sem
assovio; caneleiras para esportes, sor.
PICIUSITlia °RASURA
Wes para lato, casinhas de brinqu e do,
casinhas de armar, cadaras de brinqueRequerente: tnnanetauto — Financiado- dos, carteiras e envelopes com folhas
para "recortar e armar, calçados para
ra de Automóveis S.A.
bonecos, cordas para pular, clavinas
Local: Guanabara ,.
para tiro ao alvo, copos de dados, co!Clas.se: 21
sinhas de música; dados, dardos, discos.
Artigos: Automóveis, calotas, câmaras dominós; espingardas de brinquedo, esde ar para veículos camionetas, chapas pingardas de vento, estaquelnhas para
para veiaulas, chassis, eixos de direção, jogar, enigmas, engenhos de guerra de
engates de velCulos, estribos de veículos, brinquedo; ferrinhos de engomar, ferrafreios, hélices, molas, para-brisas, -para- mentas para crianças, figuras de aves
choques, para-lamas, pedais de câmbio, e animais, figuras para- Ag° de xadrez,
rodas, varais e varetas para vekulos fogõeã e fogõezinhos de brinquedo, jogos de futebol de mela, Joelheiras para
esporte; ganchos para pesca, guizos para
crianças; halteres; .1616s, iças artificiais
I para pesca; jogos de damas, logos da
dominó, jogos de raquete: Unhas -para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de pela, tiara jogador de
sóces; máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista, de roleta, de xadrez,
mobilias de brinquedos, miniaturas de
máquinas, miniaturas de utensillos do.
mÉsticos; patins, patinetes, piões, petecas, peças de fogos de damas, planquetas para ginástica, peças de logos de
dominó e xadrez, pelotas, pianos e OU
teor instrumentos musicais de brinquedo;
pistolas de atirar, finas, papagaios de
Requereria: Artes Westcrley Produtos papel, panelinhas: emebra-cabeças em
d- neleza S.A.
forma de armar; raquetes, redes de pesa
Lr .. I:— 13uanahara
ca, redes para jogos, rodas de roleta,
(lasse: 48
revólver de brinquedo: soidadinhos de
Artigos: PU de arroz e talco perfumado rhudibn; taboleirus para Mos, tuk.va dl

1
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Classe: it)
bilhar, tambores para crianças, tair.ba• blicações em geral. programas -ádlofõ- tecidos ' de sêda, tecidos de tergal, poRamo de Atividade: — Empreendbneta •
lyester, rayon, tafetá
réus, tantVoretes, tênis de mesa, trens nleus, programas televisionados, peças
tos de exposição e feiras, promoçõeifr
asse: 36
Cl
teatrais e cinematográficas: revistas
e vias férreas para brinquedos; varas
Artigos: Agasalhos, aventais, bermudas, de propaganda, relações públicas e pear
para pesca; varas para soltar, vagoner
quLsas de mercado
blusões. blusas, calças, calções inclusive
tes; repelias
N• 833.917
para esporte, camisas inclusive para es• Classe: 38
N' 833.926
porte. capotes, casacos, ceroulas, co.
Artigos: — Aros para guardanapos de
larinhos, combinações, cuecas, culotes,
papel aglutinado, álbuns (em branco),
fardas, macacões, gravatas, m'elas, jaAlbuns para retratos e autógrafos,- baquetas, paletos, pijamas, roupas de bailões (exceto para brinquedos) blocos
xo, saras slacks, sobretudos, roupas feipara correspondência, blocos para cáltas, shorts e uniformes
culos, blocos para anotações, bobinas, Requerente: Nóvo Nordeste Empreenbrochuras não impressas; cadernos de
dimentos Ltda.
N 9 833.922
escrever, capas para documentei, carLocal: Guanabara
teiras para cigarros, calcos de tipograClasse: 50
fia de papel ou papelão cápsulas de Ramo de Atividade: Empreendimento
papel, caixas. de papelão, cadernetas. de exposição e feiras, promoções de
cadernos caixas de cartão, caixas para propaganda, relações públicas e pesRequerente: INDAC — Indústria,
papelaria, cartões, cartões de visitas.
quisas de mercado
Administração e Comércio S.A.
.
~cartões camerciais, cartões índices,
Local: Rio Grande do Sul
fel cartolina, cadernos de papel miaN9 833.918
Nome Comerciai
snetrado e em branco para desenho, ca•
Ws. 833.927-928
der-nos escolares, cartões em branco,
Requerente: Indústria Testi' Frevol
Novo Nordeste
• Sociedade Anónima
cartuchos de cartolina, chapas plano'
,
Local: Rio Grande-do- Sul
gráficas, cadernos de lembranças, carEmpreendimentos Ltda.
RAY MOLYLUBC
Nome comercial
retéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de_ papl. encader- nação de papel ou papetão, etiquetas: Requerente: Nevo Nordeste EmpreenN9 833923
Requerepte: Bel-Ray Company Inc.
escapulares: fólhas índices, fólhas de
dimentos Ltda.
Local: Farminadale, New Jersey,
celulose, faturas, fichas; guardanapos:
• Local: Guanabara
EE. LIU
livros não impressos, livros fiscais, liNome comercial
Classe: 1
vros de contabilidade; natas promissóArtigos: Compostos lubrificantes corri.
rias; ornamentos de papel transparente
N 9 533.9l9
.preendendo
dissulfeto de molibdênio
Requerente:
'Organização
Técnica
Mipapel mata-borrão, papel especial -para
suspenso
em
veículos de viscosidade
nas
Contábil
Ltda.
cigarros, em resinas ou bobinas, papéis
selecionada a fornecer compostos de
Local: Miuás Gerais
usados, pratos, papelinos, papéis de en
consistência liquida ou pastosa .
Classe: 50
tardio e de alumínio, papéis sem impresClasse: 47
Ramo de Atividade: Serviço de execusão, papéis em branco para impressão.
ção contábil, auditoria, acessoria téc- Artigos: Compostos lubrificantes CCM.
papéis fantasia, menos para-forrar panica, contábil e fiscal, planejamentos e preendendo dissulfeto de molibdênici
redes, papel almaço com ou sem pauta
suspenso em veículos de viscosidade
organização de emprêsas
papel crepon, papel de seda, papel imselecionada a fornecer compostos de
permeável, papel em bobina para imconsistência liquida ou pastosa
N! 833 °24
'
pressão, papel encerado, papel higiênico, papel impermeável, -para copiar, paN9 833.929
pel para desenhos, papel para embrulho
impermeabilizado, , papel para encadernar, papel para escrever, papel para
imprimir, papel parafina para embrulhas, papel celofane, papel celulose, paIndústria Brasileira
pel de linho, papel absorvente. papelão:
recibos, rótulos, recipientes de papel. Requerente: Jayme Vargas Petrenoud Requerente: Moageira Santo Antonio Requerente: PRISMA — Indústria e
rosetas de papel, rótulo de papel, rolos
. Ltda.
Local: "Rio Grande do Sul
Comércio dê Produtos Químicos Ltda.
de papel transparente; sacos de papel,
Local: Minas Gerais
•
. Local: Guanabara
,
Classe: 8
serpeptinas; tubos postais de cartão, tu'"
aaste: 41
A marca está incluida da classe 50 (cin.
Artigos:
Aparelhos
radipfatticos,
apabetes
de
papel
Artigos:
—
Açucar,
alimentação
para
&
quanta)
relhos radiotelegráficos, aparelhos re- aves, amido alimentício, angú, araruta,
Produtos de tirapeprodutores de sons, aparelhos -telefôni- arroz, aveia, batata, baunilha, bolachas, A marca destina-se
N9 833.915
za e Tintas
cos, buzinas, aparelhos de rádio, apa- 'talos, café, canjas, canlicas, castanhas.
relhos de som, - aparelhos toca-discos, cereais, cevada, cevadinha, colorante
N9 833.930
apitas, câmara de televisão, discos au- para alimentos, colorai, essências ali.?).
n
Xn
4•:
S‘
•
tomáticos, discos gravados, discos so- menticias.- extrato de tomate, erva-dõIROTEWCO. *
noros, câmaras de 'cinema, campainhas ce. ervilha, farelo, farinha alimentícia,
.IND#STRIÀ
BRitSIIE itta
Ola
elétricas, discos fonografados, discos farinha de milho farinha de trigo, favas
para cálculo, discos telefónicos, ence- alimentícias, féculas alimentícias, 'feijão, Requerente: Equipamentos Vanguarda
radeiras,- fones, fonográficos, dilcos gra- flocos, fubás. grão de bico, laticinios,
,
Ltda.
vadores, máquinas falantes, rádios
legumes, leite de vaca ia-natural, em pó
Local: São Paulo
ou condensado, mandioca, manteiga,
Classe: 1
N ‘fkçtsç> \fe°
1‘1.9s 833.920-921
massas alimentícias, massas de tomates. Artigos: Creme ou preparado protetor
massas para sopa, mate, milho e seus da pele, contra agentes causadores de.
derivados, nozes, óleos alimentícios.
•
danos à resma (derntatose)
pão, picles, pimenta do reino ou malagueta. pipocas, pudins, queijos, polentas,
No 833.931
Requerente: Aícimax — Engenharia. Inprodutos alimentidos para conservar
dústria e Comércio Lide •
alimentos, rações balanceadas para aniLocal: Rio Grande do Sul
mais, sal, soja, talharim, trigo, vinagre
Nome comerciai
N• 833.925 ,
1'1* 833.916

FEN

INDAC

1

Ndministr'auão'..

orr Comércio S. Á,

Indústria Textil
Fre vol S. A.'

Minas Contábil

fl„

FENAI

ReqUerente: Indústria Textil l.cvoi S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 23 • 'tu gi-113dr. ia Bra-ailleileiv,
Artigos: Tecidos de algodão, tecido de
cambraia, fazenda em peça, ticido em
Requerente: Nevo Nor- deate Empreen- iar9V‘rd1ni, tecido impermeável, tecido
dimentos Ltda.
de lã, tecido de alpaca, tecido-de caseLocal:- Guanabara •
.
mira, tecido de cetim, tecido de linho.
Classe: 32
tecido de nylon. tecido de opala, tecido
!Artigos: Álbuns; impressos destinados à de organdi, panos em peças para qual.
leitura; folhh:has impressas; jornais:, pu auer fim, percal. retalhos de tecidos

PRISMA'

,

10°41(11

(6'`o
0‘ ‘‘'°‘

‘1‘'`)

o
Requerente: Nõvo Nordeste
1?.mpreendimentos Ltda.
r.n.ai• (19/arrobara

"

Requere:lie: Labs, Fnuntost S.A.
Inda. Farmacêuticas
Local/ São Pauto
h
Classe- 3
Artigos: UM produto farmacêutico
clicado nas anemias e suas -manifestações
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COMÉRCIO .E

REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS

Ne

833.947

SULXIN •

Requerente: ORMAFA — Comércio e
Representações de Bebidas Ltda.
Requerente: Vedam S . A.
Loba*
Requerente: Arthur Gonç-alves Filho
Locui; 3uanabara
MA TRANSISTOR LTDA
ratórios e Produtos Veterinários
Local: São -Paulo
Classe: 42
Locah São Paulo
Classe: 41Artigos: Titulo
Classe 2
Artigos: Para distinguir e proteger vi
Artigos: Sulfa para uso veterinária
nagre, cereais, massas e farinhas alimenN9 833.942.
t cias, malhos e condimentos, legumes,
N" 833.948
frutas; verduras, carnes em conserva,
enlatadas
e
embutidas,
batatas,
sal,
caRequerente: "A A A" Transistor
Ltda.
• fé, açucar; frutas em conserva, doces,
biscoitos, bolachas, bolos, pão, balas,
Local: Guanabara
bombons e chocolates, chá, pickles, pi
'Classe: 8
•menta, xaropes de frutas
Artigos: da dasse
Classe: 42
Rádios transistorisados, gravadores e Artigos: — Para distinguir eproteger
Requerente: Oswaldo Alves da Sitva
afias
Local: São Paulo
aauardentes, bagaceiras, cervejas, gin.
Ciaqqe. 43
genebra, ginger, quinado, conhaque, viRequerente: ELISA — Editara de
II* 833.933
Artigos: Aguas gasosa* artificiais e nas
nhos espumantes ou não, vermute, uísLivros Infantis S.A.
turds, guaraná, refrescos em geral, se.
que, champanha, rum, bater, pipermint,
". CATRÁC113173
Local: Guanabara
frigerantes e bebidas não alcoólicas era
.`
kummel
Classe: 32
geral
Classe: 43
•
BRABITEntt
Artigos: Para distinguir e proteger águas Artigos: Revistar, Pvros, folhetos . e pu
blicações em geral
minerais,
refrescos
N9 833.949
. de frutas e refrigeRequerente: "Catracabus" Indústria de
rantes
..
Catracai Ltda.
N9 833.943
'
Local: São Paulo
N9 833,938
Classe: 11
Artigos: Catracas numeradas para óniRequerente: okerrA S.A. — Organla
bus, mercados e demais finalidades
zaeao Brasileira de Construções e In.
corporações N• 833.934
LoNI: Guanabara
Requereate: ELISA ‘— Editara de
Classe: 50
Livros Infantis S.A.
Aplicação: Construções e Incorporações
'Local:
Guanabara
de Imóveis
a %Gala 0 N*
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros, folhetos e pu• prodsTRIk BLIZI131111
N9 833.950
blicações em geral
Requerentes Indústria de Confecções e
N° 833.944
Malharia "Highlon" Ltda.,
Local: São Paulo .
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário, de tada
sorte, Inclusive de esporte, para homens,
senhoras e para crianças. a saber: —
abrigos quando vestuário; agasalhos;
-Requerente: ELISA — EdittSra de
alpercatas; alvas; anáguas; aventais;
Livros lufa r is S.A. baby-doll: barretes; batas; batinas; berLocal: Guanabara
•
mudas; blusas; 'blusões; boinas; boleClasse: 32
m; bonés; borzeguins; botas; 'botinas; Requerente: Moageira Santo Antonio
Requerente: ORBITA S.A. — Orgia.
Ltda. Artigos: Revistas. livros, folhetos e pu- namção Brasileira de Construções e
cache-cale cache-nez; calçados; calças;
Local: Minas Gerais
blicações em geral
calcinhas; calções; inclusive para esIncorporações
- Classe: 41,
porte; camisas; camisas de força; camiLocal: Guanabara
Artigos: Pubá
sas-pagão; camisetas; _camisolas; cand_ N9 833.945 Classe: 33 — Insignia
solões; canos de botas (perneiras); caN° 833:939
pacetes; capas; capotes; carapuças; car' N'833.951
tolas; casacos; casacas: casquetes: casulas; ceroulas; chales; chapéus; chinelos; chuteiras; cintas; cintos; cinturõer
dergy-man; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; ameas; cueiros; culoINDOSIRtA tsgASILEIRA tes; dolmans; dominas; echarpes; espartilhas; estolas; fantasias; fardamen- Requerente: Silenciosos Embaixadas
Ltda.
tos; fardas; fraldas; fraques; -.galochas;
, gandalas; gõrnss; guarda-pó; gravatas;
Local: Guanabara
japonas; jaquetas; jaquetões:
Classe: 21
Requerente: Plast-Life Comércio a
lenços; librés; ligas; lingries; luvas: Artigos: Silenciosos
para veie:doí moIndústria de Plásticos Ltda.
maillote mandriões; manipulos; mantas
torizados
Local: Guanabara
Requerente: ELISA -- Editórs de'
de uso pesoal; raanteaus; mantilhas;
Classe: 28
Livros Infantis S.A.
mantos; martas; naartinhas; meias; meias
N° 833:941*
Artigos: Produtos em mataria plástica
Ilscal: Guanabara
confecções; raodeladores; palas
a saber: Proteção para documentos,
Espéae: Nome Comercial
shos leves); paletas: pantufax.paramen.
Identidade em geral, calendários, babas&
tos; peignoirs; pelerines; peles quando
envelopes e pastas
N° 833.946
veituário; perneiras; peugas; pijamas:
peitilhos; peitos: polainas; pombas; puloveres; punhos; quépis; qui:nonos; regalos; renards• robes de chambre: . roupas brancas de uso pessoal; roupas de
baixo; roupas feitas; roupas para esporte: roupas para operários: roupões;
-paias; sandálias; sapatos; sabre-pelizer
solidéus; aborta; shooteiras; slaks; 80.
Requerentes mtnsA — Mercantil 111?
beeaudos; stainas: . soutiens; sueter; sun- Requerente: Triraet importação, Ex•'
Urbanizadora Itaborai S.A.
Requerente: Prisma Publicidade S.A.
portação e Comércio Ltda.
tailleurs; talabartes:
.
gas; susaensarios:
Local: Guanabara
Local: Rio Grande do Sul
Local: Guanabara
ternos; tiaras: togas; tolicas; túnicas;
Classe: 50
•
Classes: 32, 38, 41, . 42., e 41 '—
turbantes; uniformes; 'vestidos; vesti'Classe:
Expressão
Aplicação: Construções e incorporaçõeg
mentas para trabalhadores; vestuários:
de: escritório
17
em gede imóveis, urinmizaçâo e Comina*
Gênero de Atividade
ral
•véus; visons

MICKEY

ORBITA

rãbutas Sonoras

Histórias Sonoras
Estórias Sonoras

EMBAIXADOR

xss

\co

‘-

LEITE PURO ' -'

VIDA SADIA

1.1, 833.953
,•
MUISA —MERCANTIL
E URBANI/ADORA
ITABORAf S. A
Requerente: MUISA - Mercantil e
Urbanizadora Itaborai S.A.
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
N

9 833.954

EMERANT
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nas hisufladoras.: motores, máquinas
acatadoras, maça-una-g eleaadOras. má'
emnpre-uias, máquinas para
transporta1. co...ar e serrar, máquinas:
M
CHAPEUZI, NHO VERELHO
paat maquinas,
pistões, pet.alaes e turbinas
Indástria Brasileir
Classe 18
Artigos: - Ahanges, arpões, balas„
Requerente: - Coluna S/A. Grãflos baionetas,
canhões, carabinas, chum- Jógos e . Brinquedos
bo para caça, c,areachos,. dinamlte,
¡nauseia Brasileira
Estabelecido em Sãq Paulo
espoletas, explosivos, espingardas, fuClasse 49
Artigos: - Arttomõvels, aviões de sis, fogos de artifícios, metralhadora*,
brinquedos, b nos, berc.inhos bo- pistolas, polvora, punhal e revólver
Classe 47
Requerente; PRODAC - 1?rodutores las para todos is esportes, boliche.,
carrinhos, bOnuas e bonecos, domi- Artigos: - Alccoi motor, carvão .a
Associados de Cinema Ltda.
gás'
bidrocarbore,o,
gás metano, , banós, damas, figuras de aves, animais,
Local: Guanabara
tano e propano, gas engarrafado, ás
objetos e Petuas jogos de armar, liquefeita,
Classe: 8
gasolina, graxas lubrificanquebracabeças. z evolver de brinqueArtigosNa classe
dos, raquetes, snookers, ténis de tes, cueos comes “ vos, oleoAs lubrificantes, óleos destinados iluminação
mesa e tômbolas
N9 833.961
e ao aquecimento, óleos para amor-/4* 833.965

N• 833,960

N. 833.986

. tecedores, petróleos e querosene
Classe 50
Artigos: - Mercê de serviços d.e planificação, montagem e instalações de
aparelhamentos de prevenção contra

INDÚSTRIA BRAMIRA

Requerente: Geraldo Souza Barbosa
Local: Minas Gerais
• Classe: 6
Artigos: Motores
833.955

ASAS
• Requerente: Administradora Asas
Sociedade Limitada
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Administração de Fundos. Con.
sórcios e outras Organizações

\ 9 833.956

1 1

1

•••••

os
kitiNTIINHOS
Requerente: Gerson Sabatini
Local: Guanabara
Sinal de Propaganda
Classe: 33
TeARMOS DEPOSITÍDOFi
EM 28-11-67

Incêndios
N. 833.973

.00s:ces

LABA
RIPA
'
.PREVMÇXO. TECNIC.A

.o
.5..ce"6.9s4.c

Requerente: - Labareda Prevenção
Técnica
Requerente: - Coluna S/A. Gálica
Estabelecido em São Paulo
- Jogos e Érinquedos
Nome de enipresa
Estabelecido em São Paula
Na.
833.974 a 833.976
Classe 49
Artigos: -? Automóveis, aviões de
brinquedos, baralho, bercinhos, bolas para todos os esportes, boliches,
carrinhos, bonecas e bonecos, domines, donas, figuras de aves, animais,
objetos o pessoas jogos de armar,
quebracabeças, rev'õlver de brinque-

dos, raquetes, snookers, ténis de
mesa e tômbolas
N.9 833.987

/ND1JS1RM BRAShbleA
•

Administradora Asas Sociedade
Limitada
Local: Rio de Janeiro
Clase: 50
Admhistração de, Fundos,
Artigos:
Consinrcios e outras Organizações
-

içPZP:15,

0

Nn 833.957

,1040‘1)

Pr .-ir:rente -7. Joaquim Cintra
Estabe1 R-Ifin('abara
qequerente: - Coluna 8/A. Gráfica
Classes: 33 e 35
•
SOCIEDADE LIMITAI)!
- Jógos e Brinquedos
Titulo de E,staoelecimento Estabelecido em São Paulo
N. 833.963
Classe 49
Requerente: nutli. u.r,:-..tura Asas SoArtigos: - Automóveis, aviões de
ciada& Limitada
brinquedos, baralhos, bercinhos, bolas para todos os esportes, boliches,
Local: Ri de Janeiro
carrinhos, bonecas e bonecos, domiNome de Empresa
nõs damas, figuras de aves, animais,
A. Dar- objetas e pessoas jogos de armar,
N. 831.958
billy, remando Gomes Pedroza, Leo- quebracabeças, revólver de brinquemacia Negrão Barbosa e Julio Luis dos, raquetes, anookers, ténis de
mesa e tômbolas
Dutra Sampaio
ADMINISIRADOM AIAS

THE NUR RIMES
tama n UtkI.flS

31ATIMASCAI&A •

wstabc.ecido na Guanabara
Classe 33
Sinal de propaganda
N.9 1333.964

Requerente: Neuza da Silva Guimarães

Local: Guanabara
Classe: 30
Artigos: Máscara
1\19 833.959.

•ÇOR I DON
INDÚSTRIA BRASIltlii,A

Na.

833.968 a 833.972
LABAREDA

Requerente:'- , Biselli S/A. Viaturas
e Equipamentos Industriais
Fstbelecido em São Paulo
Classe 4
- Abrasivos em bruta, argila, algodão em bruto, alcatrão, breu,
cânfora, ceras vegetais em bruto, crina em geral, cortiça em bruto, cas-

cas Vegetais, ervas, extratos oleosos,
fibras vegetais,.latex, minérios, metálicos,. madeiras em bruto óleos em
bruto, pedras em bruto, resinas naturais, seivas, lacas e xisto

Classe 5 's

Artigos: -- Metal branco, metais autd-frioções e metal patente, aço, alumínio, alpaca, bronze, chumbo, cobre astanno, ferro, gusa-niquel, latão, zinco, metais para tligee; toda/

os metais acima são eda bruto °g
parcialmente trabalhado*, usados naia
indústrias, podendo ser em barras,
em chapas, em fôlhas, em massa, em
lingotes, em fio e vergas, em tiras,

estampados, forjados, modelados, torneados, perfilados e eletrodos
Classe 50
Artigos: - Marca de serviços de
montagens e instalações em equipamentos Industriais e em

viaturas

N.9 833.977

-

Requerente: - Labareda Prevenção

Técnica
. Estabelecido em São Paulo

21SELLI'SAU VTATU.,
Classe 1 •
Artigos: - Substâncias e prepara- RÃS E .EQUIPAMENTOS
Zambeletti S/A.
•
ções
químicas de ação antircorrosivos INDUSTRIAIS
EAtahelecido e SM Paulo
HATLVENTO
e anti-oxidantes
•
Classe 6
Ciasse 3
Artig,os: - Um produto farmacdutinc Artigos: -- Alternadores, alavancas
Requerente: Neuza da Silva Guimarães indicado 'pa..a, .$
os câmbio, bronzinas, bombas, bielas, Requerente: - Biselli S/A. Viaturas
Local: Guanabara
e Equipamentos Industriais
ria, infartdn caidtaco, dx,turbios da dínamos, compressores, eixos de
,ransmissão. engrenagens para máEstabelecido em São Paulo
Classe: 49
eireulaç 'én periférica, ed • ^.; da
Nome de eraprêsa'
quinas e motores, geradores, máquidenompensação cexdiaca
Artigos: Ventarolas
Ragu-

-

1

•
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geral, máquinas para fabricação 'de N9 833.987
bebidas, máquinas para engarrafar,
bebidas e liquidas, má
quinas para colagem de rotulas, Putas liamaaliaa
J'AUDICÓNFIS.°.
para condutas dágua de motores e
ESCRITCRIO CONTto máquinas, laminadorea a frio e a
para aço e outros metals,aanISIL FISCAL CARVA-, quente
çadeira, máquinas de lavar roupas, Requerente; Henrique Ilirse.hfeld
macacos, mancais, motores elétriem,
%HO. RAMOS. S/C.'
Local: São Paulo
martelos mecânicos, moinhos para ce50
reais, mandria, máquinas para moi- Artigos: ComoClasse:
marca de serviços, pade
motor,
poutrizes,
dagera,
.pistoes
"Audiconfis" Escri- prensas, plainas, máquinas para pa- ra distinguir as seguintes atividades:
erente:
Retri
o Contábil Fiscal Carvalho
arquitetõnico, urbanisnificação, platinada para veículos, planejamento:
Ramos El/C.
tico e funcional; de Incorporações
polias,
máquinas
para
olaria,
máquiEstabelecido em São Paulo
imobiliária; deVinplantações indusnas pulverizadoras, receptáculos, re- triais.
Nome de empresa
Assessoria técnica de execre%
tentores, nalgumas de resgatar, ma- de obras
e indústrias e em implantaNP 833.979
quinas rotativas para minar ferro, ção de sistemas
racionais de organiaço e bronze, serras mecânicas, má- zação. Estudos de
viabilidade técniquinas segadoras, máquina salga- ca, econômica e financeira.
o
Elaborapara manteiga,. teares, tuna-- ção e estudos de cronogramaa
RUSTL 'ÉR • coaras
nas, tesouras mecânicas, tornos, tu- econômico e financeiro de obras./bico,
Exepias, transportadora automáticos, cução de planos de operação de commáquinas de soldar, máquinas pára truções, Acompanhamento da imoladatecidos de tapeçarias, máquina- tri- taÇão das obras civis. Pesquisa em
Requerente: — "Du Mont" —
turadora& máquinas de tricotar, mágeral. Apropriação de custou
Destilaria' Angelo Milani
quinas ventiladoras, velas de ignição
Rio Grande do Sul
N°833.988
para
motores,
virabrequins
e a.tivulas
Estabelerado no Rio Grande do Sul
componentes -de máquinas
Classe 42
Artigos: — Aguardentes aperitivos,
N.9 833.981
bitter, brandy, conhaque, cervejas,
essências para bebidas alcoólicas,
fernet, gira, licores, nectar, panca&
INDUSTRIA RIASILtIRA
rum, suco de frutas com álcool via
nhos, vinhos quinados, vinhos espuRequerente: "Studlar" — Edições
mantes, vermutes, vodca e uisiaie
•
Culturais' Ltda.
Local: São Paulo
N." 833.980
Livros da classe 32
N9 833.989
NP 833.978

PLANESCO
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hospitais, móveis para, igreja móVela
para radio, móveis para aia de jan.
tar, móveis para sala de visita, mo.
veia para sala de espera; móveis pa.a
televisão, móveis para veiculos (nas
rindo partes déstes), oratórios guano,
do móveis, penteadeiras, otoinanas,
poltronas, porta-quadros sob forma de
móveis, porta-retratos sob forma cie
móveis, porta-vasos sob forma de mos.
vais, prateleiras formando um masa
pshichés„pufes, sapateiras, sofás, su.
miem, roam:eiras, travesseiros, vitrinas sob forma de móveis, da classe 40
N9 833.990

arfa amuam ima:"
Requerente: Movam Inaustria
de Móveis Artísticos Ltda,
Local: São Paulo
Ncrma- conercial
11113MIM

et

N9 833.991

SOKOMI3IS . •
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: José Nunes Fenuaties
Transportes
Local: Guanabara
Classe: 5t)
Artigos: Transportes e localla
de veículos
N9 833.992

SOKÓMB1S
.174,

Itegue,:ente; — Pan Produtoa Ali-

Requerente: -- Mercantil Brasileira
El. A. Brasan
Estalielecido em São Paulo.
Classe 8
Artigos: — Alterna:lares; acamadores; anéis de pistão; anéis 4e esferas
para rolamentos, autolubzadores,
ariete.s, autoclaves, engrenagens para
máquinas e motores, Máquinas para
galvanoptaatia, máquinas para fatalcar tecidos, máquinas amaseadeiras,
máquinas de abrir chavetas, máquinas afladoras, máquinas para arquea,çaq. batedeiras, bielas; blocos de motores. bronzinas, bombas. máqUinaa
batedeiras, máquinas brunidoras, máq' 1! as para bordar, cilindros, caiaMos, cartas de motor, comutadores,
carburadores, conSas, cardeais, migainas catadoras, caldeiras, máquinas
de costura, máquinas adaptada.s na
construção e conservação de estradas,
corte de madeira e carretas,
nas para cortar e moer carne e legumes, maquineta classificadoras, máquinas de centrar, maquinas para cai ta&
carneira hidráulicos, mágulUas para
fabricar canhões, máquinas para fabricar cigarros, diferencial, dínamos,
dragas, desfibradores de cana e forragem, máquinas de,sempalhadoras,
maquinas debulhadoras, máquinas
distribnidoras de rarr-elo e barro,
espuladeiras, embreagem, engenho de
cara. eleviaiores hidráulicos, exaustores para tarjas, esmeris, maquinas
ensaradoras. elevadoras, máquinas de
eselduir, maquinam anusilhadoras, máquinas para estaleiros, filtros para
limpeza do motor, frases, , máquinas
para tarar e centrar. máqutnaa de
fabricar papel, máquinas para_ fabri-

, mentidos Nacional S.A.
Estabelecido era São Paulo
Classe 41
Artigos: — Bombons
N9 833.982
„
•

ITABERABA SOCIEDADE ANÔNIMA COMERCIAL E CONSTRUn
TORA'
Requerente: itaberaba Sociedade
Anônima -Comercial e Construtora
Local: São Paulo
Nome de emprésa
Na, 8983-988

ifiltUFLkSTICA
. IND. efuso

Requerente: Induplástica
Artefatos de Plásticos Ltda.
.
Local: No Paulo
Classe: 11
Artigos: Abridores de latas, bandejas,
braçadeiras, esguichos, matrizes, P lacas, porta-toalhas, recipientes
e sacarrolhas
Classe: 14
Artigos: Garrafas térmica e varetas
Classe: 28
Artigos: Cabos, dobradiças, envialuaros, palitos, protetores para baterias,
recipientes e revestimentos
Classe: 50
Artigos: Serviços de estudos técnica,
car geio, guilhotinas, guindardes; ge- projetos e meação de matrizes e ferradores para correntes cont"nna e ramentas especializadas; Injeção, molalternada, man ta s as. a an ia afio, AR. dagem-e confecção de peças plásticas
máquinas para lavar vasilhames em
para terceiros; plástico técnico

Requerente: José Nunes Peruada

Transportes
Requerente: Movarti — Indústria
Local: Guanabara
de Móveis Artísticos Ltda.
Classes: 6 — 21 — 33 e 50
Local: São Paulo
Titulo
-*d/?
Artigos: Porta-abajours (sob forma
N9
833.903
doia móveis), acolchoados para móveis, almofadas para móveis, aparadores, armações sob forma de móveis inclusive para-escritório, armários, assentos "acolchoados, balcões sob
forma de, móveis, bancos comuns, bancos de igreja, bancos de jardim, bancos escolares, banquetas, bares sob
forma de insafals, berços, biombos sob
IntsINRIABluiellyrRá
_
.
forma de móveis, buireis, bureaux,
cabides sob fosma de móveis, cadeiras de molas, cadeiras com rodas, Requerente: Innustna e iacaucoalto
cadeiras comuná, cadeiras da balan- de Protetores Luminosos Choca-Light
Limitada
ço, cadeiras de barbeiro, cadeiras de
Local: São Paulo
dentista, cadeiras de escritório, cadeiras para banho, cadeiras para enClasses: 28 e' 50
fermos, cadeiras para inválidos, ca- Astigos: Artefatos
e produtos acaba.
deiras para paraliticos, caixas para dos de origem animal,
ou mi.
rádio aqb forma de móveis, caixas nasal não incluídos emvegetal
outras ciam
para televisão sob forma de móveis, nes, artefatos de substancias
quimi.
camas com molas, camas com rodas,
não incluídas .em outras classes%
camas comuns, camas hospitalares, cas
adsarnos
de
&mbar
e
de
chifre,
camas para enfermos, camiseiros, ca- bata-nas de baleia, capar de crina bar.
nabés, cantoneiras, mesas carrinhos ra colchões, capas plásticas Parapas.
asa
(inclusive para refeições e para es- santos de automóveis, caninha para.
.
critórios), porta-chapéus (sob forma beber
de
mataria
plástica,
chapas
de
de móveis), colchões, colunas, cômo- matéria plástica, cimento de almoce.
das, consoles, criado-mudo, cristaleicolas fotográficas, colas de enra& discotecas sob forma . de móveis', ga,
cadernador, colheres de Material
dispensas sob forma de móveis, cli- plástico,
chupetas e mamadeiras de
vam, dormitórios, encostos estofados, material plástico,
vegetais
escabelos, escanos, escrivaninhas, es- impermeáveis paracompostos
tecidos, cordel de
preguiçadeiras, estantes, estofamentos taipa, ebonite, enfeites
de
matéria
para móveis, estrados de cama, etapara automóveis, esperinanegeres, faldistórios, gabinete para copa plástica
te refinado, esponjas, espuma de mar
e cozinha, genuflexórios, guarda-casa- manufaturadas,
de mate.
cos, guarda-comida, guarda-louças, nal plástico paraguarnições
automóveis, esto.
guarda-discos sob forma de móveis, raque manufaturado,
de maté.
guarda-roupas, guarda-sapata, guar- ria plaitica, feltro de tacos
crina para cada-vestidos, niapotecaa sob forras de deiras, filtros de esponja,
fita Mo.
móveis, massa (exceto de uso exclu- Jante, talhas isolantes de. substancias
sivo em jogos), raesinhaa, mesinhas sintéticas, garfos de matéria plastia
de cabeceira, mesinha de escritório, ca, gluten, goma para chapeleiras,'
mesinhas com rodas inclusive para guarnições
de celulóide para arreios,
escritório e restaurantes), Meoelloo Isoladores para, mesas, laminad0c
molduras grandes, sob forma de mó- plástico, mirras, palatos de penas, pe.
veis, mostruários sob forma de mó- lículae de celulóide virgem, reshiati.
veis, móveis de cozinha, móveis de jar- des preparados, sangue cristalizado,
dim, móveis de vararfda, móveis para sacos de plásticos para embalagens,
consultórios, -móveis para escritórios torneiras de celulóide, cola para (exceto cofres e fichários) móv eis Para
sapateiro

Ciaste: 50 Artigos: Como marca de serviço, Iade produtos de material piás,de qualquer natureza e espécie,
tet°
por conta própria e de terceiros
N9 833.994

kt`w
Requerente: Nine /Uhlmann
Local: Paris, Prataria
Classe: 1 Artigos: Indústria de cortumes
• N9 833.995

VERMELHO

N9 834.001
domine*: *chupes; espartilhos, estolas; fantasias: fardamento':
farde.sr fraldas; fraques; galocha':
gamkum; gorros; guarda-pé; gravatas; ir.bitos; japonaa;- jaquetas; jaquetões; lenços; libres; ligas; lingeries;-luvas; "raaillots"; mandriões;
mampulos; mantas de uso pessoal;
"inauteaux"; mantilhas; mantos;
martas; martinhas; nicas; meias
confecções; moderadores; paias (pon- movimento aninito.
chos leves); paleteal Pantufa; Para
Doa.:
-mentos;"pigr;einspl
quando ~Mario; perneiras; perigas;
pijamas; petithes; peitos; polainas;
Orestes Cabral JUnlee
ponchos; ptiloveres; punhos; quepes; Requerente:
Classe: 32, 33 e 38 lituio quin.onos; regatos; renards; robes de
Insígnia
chambre; roupas brancas para uso
pessoal; roupas de baixo; roupas iciX' 834.002
cas; roupas para esporte; roupas para
operários; roupões; saias; sandálias;
sapatas; sobrepelizes; solidéus; shorta;
"ssirooteiras"; "slaks"; sobretudos;
'stearas"; *soutiens"; meter; sungas; suspensórios; .0tailleurs"; talabartes; ternos; tiaras; togas; toucas;
túnicas; turbantes; unitames; vestidos; vestimentas paia trabalhadores;
vestuários; véus; vimos
nv 833:998

de ÚO'inercio Exterior
aCOBRAX S. A.
Brasileira

Requerente: Companhia Brasileira de
. Comércio Exterior - Cobras 13.-A.
Local: Guanabara
Requerente: Orvilè Derby A. Dutra
}Ume de Empresa:
Local: Minas Gerais
Classes; 2 - 4 e 45
Nv 833.999 .
Insígnia
833.998
N9

Requerente: ~minto do Edificio
Sa!ador
Local: -Guanabara
Classe; 33 Thuio
Ne. 834.004

a

ii8OCtAÇgi0.00
-

P OUPANÇA
OupANÇA

MPRE S 1' I MO

G -uANABARA:
Requerente: Azsociaçlko de Poupança
e Empréstimo Guanabara APEU

Classe: 33
Insignia
Nv 834.008

VENDA O A-2
Conelrolo de Autonuiveid
Requerente: Angelo Maria BagE1
Local: Guanabara
Titulo de Estabelecimento
Classe: 33
N9 834.009

ELEVADORES APOL.O.,
OCORRIA BRASIII3RA

Requerente: Indústria de illefadarea
Apoio 13.A.
Local: Bania.Classe: 21
Artigos: da classe
VeMorlia Brasileira
,/ítv 834.010
Requerente: Modas Renamy Limitada
• FULMITOX
Local: Guanabara
INDÚSTRIA DE ELEVADORES
Classe: 35
• INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ar : Artefatos de couros e peles
astresr: Aparas - aros - bOlsas APOLO 5. A.
Requerente: Indústria QUimicas Es- Camurças - Chapeleiras - Carteiras
- Estojos " - Malas - Maletas pagina Ltda. •
Indústria de Elevadarell-1
Pastas - Porta-chaves - Porta- Requerente:Apoio
Locai: Guandbara
S.A.
notas
- Sacolas - Solados - TiraClasse: 2
Local: Bahia.
e Inumes (Industria e t;ocalos
Artigos: Inseticidas
• Nome de Empresa
mareio).
.
N9 834.000 -IV 834.003

Indústria Brasileira

Requerente: Comércio e Indústria
B. Jordan El. A.
Local: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Erva-mate
r 833.997

,.Renamg,

JOÃO

Casa "Rejãne

INDÚSTRIA BRASILEIRA

-IndústriiBrisileira

Requerente: Bazar Nicarágua Tecidos
8.4t.
Locai: Guanabara
t32in1s1unt maszLiaLk
Classe: 33
Artigo: "Tecido,
Nv 334.003
Requerente: "010nd-8pr:et
Confecções Ltda.
Requerente: General Electric B.A.
Local: São Paulo
Local: Av. Almirante Barroso, 81 Classe: 38
99 andar
Artigos: Artigos de vestuário de tOda
Classe: 8
sortes inclusive de esporte, para hoArtigos: Geladeira
mens. senhoras e para crianças, a saber: abrigos quando vestuário; aga834.008
salhos; alpercatas; alvas; anáguas;
Requerente:
Eletreirdca
Dinis
Inanebaaventais; "baby-doll"; barretes;
tria e Comércio Ltda.
tas; batiam; bermudas; blusas; .biuLocal: Guanabara
aões; boinas; bolaras; bonés; borzeguina; botas; botinas; "cache-Cols";
Classe:
a cache-nez" • calçados; calças; calAparelhos eletrOnicos e maadubas; calções, inclusive para espor- Artigos:
aletria°, a saber: valvUlaa, rate; crimina; camisas de fõrça; ca- terial
amplificadores de som, televisomisas pado; camisetas; camisolas; dias,
voltimetroe, aparelhos controlaindústria 151'0.811~a
eamisólões: canos de botas (pernet- res,
d ri de -oni, velocidade e energia,
caPas;
canetas:
cacapacetes;
:
a")
=palmeai"
equipamento
de
aparerapuças; cartolas; casacos; casacas:
elétricos. estabilizadores de pres.mosquetes; casulas; ceroulas; chatas; lhos
Requerente: Tintas Coral b.A.
e voltageni, estufas, tonegratOs.
chapéus; chinelos; chuteiras; cintas: st.°
Local: SM Paulo hidrõinetros
eandensadores,
os
grup
cintos; cinturões; aclergY-Inan "; Co- aparelhos receptem d• m, murarClaase: 28
combinações;
corlarinhos: coleteli:
Artigos:
Tintas
Para "-eintlarcaP003
terrentaire.
teres
e
.
dcIvinhos; cuecas; cueiros; enleies;
" CIOUD-SPORT 01

3* 834.801 -

mane;

-Companhia Brasileira

C.)
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DINIZ

Durdival

Requerente; Predinando Pesdanha
Local: Rio de Janeiro
Classe: 43
Artigos: Ardem da Classe
PP 834.012

KENDS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Relia do Brasil Ltda.
Local: Sgo Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aPerttivos, batidas, bitar, brandy, cervejas, enrame,
conhaques, gm, Balires, quinados, rum,
vinhos, vodka e Cila/.
li" 834.013

BULKS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

-Requerente: Kens do Brasil Ltda..
.Local: São Paulo
Classe: 42
•
Unias: Aguardentes. aperitivo%
tidas, biter, brandv, eervelas
rurri
conhaques, gin, fien-es,
Vinhos, vodka
.
„ e whisizy.
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lqif 834.014

• ,NGESOLDA:

•l's19.834.019
s. C 4t.0 A 04

'Fias
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Classe: 28
Artigos: . Pláiticas em forma de aparas
ou cavacas, pós, granulados, soluções,
pastas, liquidas, emulsões e dispersões,
todos para uso industrial; plásticos em
forma de fõlhas ou lençois para uso na
Indústria

~aos Diposrupoli
EM 29-11-87
149 834.033

¡INDÚSTRIA BRASILEIRA)
W

Requerente: EngesOlda — Engenhará
de Soldagem e Corte Ltda.
Local: Guanabara
.:‘
- Classe: 5
,Zrtigos: Carbureto metálico, colas
metálicas (soldas), cromo Vileta»
'hidrogénio, ligas metálicas. metais
para soldar, pôs metálicos para soldar pastas,, metálicas para acuda,
prata, tiras metálicas para soldas e
zinco
19 834.015

Requerente: A. Figueira 6 Cia.
Ltda.
Uca!: tivanabara
Ciasse: -36
••n•n••
N9

834.020

CLOROGENQ
INDUSTRIA BRASILEIRA

• MERCEARIAS

834.026

S1L.K SHEEN,
Requerente: Helena Rubh:steht Pra.
dutos de Beleza Ltda.,
Local: Guanabra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentlIdeias, sabonetes e preparados para o
cabelo, artigos de toucador e escearalt
para os dentes ,unhas, cabelo e roupa Requerente: Silvio de Souza Brandia
Local: Rua Cel. Mendes Ribeiro, 107
N° 834.027
Varzea Nova — Sinta Rita
Classe 42
Artigos: Aguardente de Cana I
N9 834.034

Requerente: Ivo Strada de Oliveira
Local: Guanabra
_ Clagse: 1
Artigos: Acidas, água oxigenada, água
rãs. álcalis, álcool, anti .corrbssivos, sais Requerente: naiston Purina Company
tintas e vernizes,. filmes virgens, clore- Local: St. Louis, Estado de Missourl
d(allerente: Iltereearlas Carreira tos, composições para extinguir chamas
E. U. A.
Ltda.
Classe: 41
Local: Guanabara
834.021
Artigost Ovos oves. rações para animãis ,e aves, peixes enlatado ou conClasses: 41 e 42 — 43
Titulo
gelado Local: Guanabara
NÃO VA NA ONDA! PUPOL
N9 834.010
Clame: 19
É QUEM VERDADEIRAMENTE'
Artigos: Aves e ovos

rNUTRICOT

"FEIRENSE

bETERGEDITÈS
_P.
PSIGM.A'7).

Requerente: Detergentes "Sigma"
.Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 33 — 46 — Titulo

ENTENDE DE PISCINA

Requerem: avu ntraua cie Oliveira.
Local: 1 Guanabra
Classes: 16 ,25, 32 e 50 — Expressão
834.-0-22
• '

DP

l•49 834.017

SELO, GUIMARAÉR

& CIA. LTDA

EB EIffitc-14.
• Requerente: Benfica Pneus S. A.
Local: Guanabara
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio amortecedores de veiculas — biequifs — calotas — cemaras.de ar para veículos
carrocerias — chapas para Ileiculos
chassis direções de veiculas —
eixos de direção para veiculas — freios
para veículos — hélices de veiCulos —
manivelas para 'veiculas — molas para
Requerente: `aCaVitt Companhia Agro
ques e para-lamas de veiculas — pedais
pneumáticos de veículos
de cambio
•••n rádios e radiadores para veiculas —
• rodas de veiculas e varetas para
veículos
••n•••nn•n••••n•••/~/WIIW

N° 834.018

"CAPIti"
COWANHIA
AGRO PECUÁRIA •
E INDUSTRIAL
'NATO GROSSBNSE
Companhia Ágio
Requernte.
Pecuária e Industrial Mato Grossense
Local: Mato. Grosso . •

Requerente; Belo, Guimarães 6 Cia.
Ltda.
Local: Minas Girais
Local: Guanabara
N° 834.023

CIBEGUI
.

COMÉRCIO E-INDOSTRIA

Requerente: neto tlaunitres 6 Cia.
Ltda.
Titulo de Estabelecimento
Local: Minas Gerais
• Nome Cemercial
N° 834.024

PURO THRESK
Requerente: Rothmans of Pall Mall
Limited
Local: Vaduz, Liechtenstein
Classe: 44
Artigos: Tabaco ou filmo, cigarros
e- charutos
N° 834.0-25

AM=

1
'ZEZ!"1"Q
ÍIDOSTRIA BRAMIR

besto. Cornpanv T.í.mited

Requerente: Paulo 'dos Santos
• Locai Distrito Federal

Classe; 21 e 50 —

Requerente: Aabatedouro Guedes
Ltda.
Local: Rio de janeiro
Çlasse: 19
Artigos: Galinhas, galináceos vivos
N° 834.029
'MAM — CIA INDUSTRIAL DE
,ADUBOS BARRA MANSA LTDA
Requerente: eCIBAIVL, Cia. Industrial de.Adubas Barra Mansa
Ltda.
Local: Rio de janeiro
•
Nome de empresa • _
834.030

CIBAM

NO 834.035 •

CERVEJARIA
DE
BRA5iLIA S.A.

Atuns:til
Requerente: Cervejaria de Brasília
B. A. "01BRA8A"
Locai: Distrito Federal
Nome de Empresa
>79 834.038

111130STRIA BRASILEIÚ
Requerente: eCIBAM» Cia. Induz.
Mal de Adubai Barra Mansa Ltda.
Local: Ria de janeiro
Classe: 2
• Artigos: Adubos fertilizanten
834".03i
EANSTUSA TRANSPORTEI

DURAFORM'
Local: Manchester, Inglaterra
• •
-•

sr4o PAULO

149 834.028

TDPACIGUARA S.-At
Requ, rerik: 1 urner Rruili-rs

OFICINA

Requerente: Transtp.51 Transportes
TupAciguara S. A.
Local: Goiás
Nome de empresa

BRASILIA CHOO
INDOTRIA BRASILEIRA

1
Requerente: Cervejaria de Bragal,
8. A. "OLBRASA"
Local: Distrito Federal
Classe 42
Artigo: CiloPP ,
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.11r4ty.

n

BRAMIA
E2TRA CROPP

CANECA 1

IBM REMO

DE OURO

Requerente: Jorge Paulo Darcrieisil
Local: Minas Gerais
Classe: 41 — Titulo
Na. 834.051 — 053 — 054 — 059 -.I

r

INDÚSTRIA -BRASILEIRA

060 -- 061
R1,teirnte: Cervejaria de Brasília
S. A. "Sa"
adere/
Local
Claise

1,1..equeraJta; Cervelaria, de Bamilla Requerente: Anacleto • S. Gheller
ii.anue do Sui
•
Lauf.:
S. A. "CHBRAEA"
Classe 26
Locai: astr:10
Artizo: VittLr10 Masculino
Classe 42 — .Fxrire.'sáo .11•nn•-N9 834.00
N9 334.042

Chzp

8,14.C33

• PORVIR
Ind . Bras

'Requerente: moreis Porvir Ltda.
Local: Eahia
•
'Classe 25
Aplicação: ações, albuns totogréfléos,:
apólices, árvoies de natal e enfeitas
..-ARGAMASSA
para as mesmas, bandeiras, bibeiots,
teopnvwó
bolas artisticas, para 'enfeites, bônus,
11 1T
;):. O
bouquets artificiais; butua, cartas, I "
Requerente: Irtegoki Ltda.
.geo raficas, cartazes, cartões postais,
I
Clr.sse 50 e 17
clichés, cópias loteaficas, iatostáLocal: Rio Grande' do Sul
tO PLANALTO
ArtlsoB: Materiais de escritório e es- ticas, heliográficas, decalcomanias, desenhos, aipanuLa dgpiays, aisianavos
tamparia em metal
de assoelubes e clubes, enfeites ar..
INDÚSTRIA enASILEIRÁ
bilv 834.047
tisticos para bolos (não alimenkeloa
os .enfeites), escapulários, estatuetas,
Requerente: Argamassa União Ltda.
estereotipos, estões, figuras, flâmulas,
Local: Rio Grande do Sul
flores, e frutas artificiais, fotografias,
gravuras, hemos, imagens, letreiros
Classe 16
Raluarente: Cervejaria de Brasilia
(exceto vando,aparelhos), manequim,
S. A. "C3_13.RA5A"
Artigos: Comércio e fabricação de arp análogos, maquetas, Dar/Rios a seLocal: Distrito Federa/
gamassa e depósito de tijolos pedras,
rem copiados, monumento artísticos,
e demais materiais para construção
Classe 42
moedas, mostruários artásticos. obras
Artigo: Chopp
artisticas de -esculturas • pinturas,
N9 834.043
Indústria Érasilebil
painéis, paisagens, placas, plantas de
N9 834-039
obras, pratos com pinturas ou gravações para ornamentação, projetos de•
Requerente: Raymundo Adolfo. Schubs •Banhados, prospectos de fotografias,
—*N.(
Classe 41
ou desenhos, quadros artístico-a, repro.•
Local: Rio Grande do 8411
duções de obras artísticas, riscos para
.Artigos: Cafe Torrado e Molda bordados, rótulos artísticos, santinhos,'
seos,
suportes para vitrines quando
PIVO CHOPP
•
249 834.048
artísticos, taboletas, títulos, vistas paisagisticas.
.
Classe 38
AplicaçAo: roupas brancas de uso
passeai, roupas feitas, roupas para es,
INDÚSTRIA 8RA5ILEIR
portas, roupões, calçados, chapeus,
gravatas, meias, calças, camisas, cila.,
•/mu"
cas, capas, vestidos para senhoras .0
GLIM CU&
qrianças, ternos para homens.
Clame 14
Aplicação: almotarises, amptilas, anéis
Requerente: Comércio de Peças e
000212400
exceto de outras classes, aparelhos de
Requerente: cervejaria de Brasília
Acessórios de Veleilles
água, café, chã e jantar, aparelhos de
Local: Rio Grande do Bui
. S. A. -C2BRAEA"
refrescos, aquários, assadeiras, bacias,
Local: Distr;to Federal
bandeiras de. candleiro, barris, bebeconwoueo
Classe 06 e 21
douros, biscoiteiras, bombonleres, boClasse 42
Artigos: Peças e - Acessórios para ‘"
II
USE
E
telhas, bulbos, caçarolas, cadinhos, cãArtigo: Choppç
Veículos •
lifillAF011161.
Ilesa, cari/listres, cântaros, canudinhos,
N° 834.044
N9 834.040
capsulas, castiçais, centro de mesa
tellens Main
chapas, cansPeteiras, cubetas, cubo4
envolueros; escalfadores, espélhas, espremedores, filtros,
t„.
fôrmas, frascos, fruteiras, nuga, galhetas, garra-fas, 'globos, graus, hastes,, Ia/ta-dedos,
Requerente: Leopoldo Braga Júnior lavatório/3, lleoreiros, moringas, padastala, pendentes, pias, placas, potes,
Local; Minas Gerais
provetas, purificadores, queljeins, .reClasse 2 /1.46
Artigos: Desinfetante e Desodorante domas, refletores, reservatórios, rosá.,
rios, urinóis, varetas, vasos, vidraças,
249 834.04P
•!dros era geral
Classe 35
Aplicação: Couros e peles preparados
ou não, artefatos de couro e peles de
quaisquer animais não incluídos em
outras classes; Peles de: antilope, boi,
búfalo, torneiro, castores, coelhos, doninha. fuinha, gato, lontra, marta,
Requerente: 1-,ve"-?!-..- f!? efte:0s.
rapãsst; afia:bares de ferramentas, anAlimentícios Mel.
Rzt, .- Yente: Vicente de Paula Gott ilo/hos- part animais, apara*. argolas,
Requerent- Carvipria de Barsilia
Sul
-•
Uns':
117
8. A. "DERRASA"
1.,:en: Rua Co•ornandel
aros, arreios, ba'nha, bM.
C'w.
Classe 8
sas, caixas, carminas, c2pas para
• Local!' Distrito Federal .
Artiaos:
r.,oduf
Disco,'"
3ravados
e
Fitas
bana e livros, camelina, chapeleiras,
Classe 43 — ExpresSão

9

JUIBIL
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• chicotes, coleiras, correasnes para. para-queaas, correias nao de muras coasaes, estojos, linguetas, malas, maletas,
mantas (não sendo veãuatio) mochaa.s, paineas, palma aa a pastas, pautas, pautaras, porta-nlocos, portachaves, porta-niquels, porta-noas,
procurares nuo ae outras cias" puisearas, rabichos, rebcnquas, •reclamoutes, rédeas, sacolas, sacos, saltos, selas, solados, solas para calçados e tacoa, &apartes, ternunais, tha-cacts, tirantes, tuoua, vallsesa vasilhames, viras de calçados
Cause aes
Aplicação: Jogo ce toda espécie, brinqssaas e paasatesapaa, petrachoa e artajoa para Lana eaelualvamente desparavas, exceto vcstuanos, a saber:
as,op,anas do brinquedo, albuns pira
recovar e armar, alteies, ai•sasa, e taras ansuae, apa' Ves
. ralhas de ginástica e soltar pombos,
saasacasupo,
anaasaa,
Ihs pala una:laia, mamas de brinqueda, arcas, vazovios, outualóvels, balanços, baliu3, aalõzs, baralhos, bilhetes
de loteria, a buiszleashs", bolas, bonecas, bu.sinaz cie calçados, caixinhas ae
raus:ca quando brinquedos, caniços
p.a pesza, caarinaas para ciataas,
carre.saéaa cartões para jogos, choca.lhe., aa,eaas larra assa-ia, aaalaa,
caranis da pular e cardas de a iria para

pe •-ca, CI14:13, Cardas, claslizatioaas, alapoaaavos para mareaçao de jogos, cil-

veramentoa, aspa:hos mágicos para- diversões, feria:menus de brinquedo,
ferrinhos de brinquedo, fichas para
Pau, fleenas, gangras, esgrimas,
escorregas, C2t:,0't)3 de jc:gos, anisas
pata criançaa; halteres, Iscas arsificiais, jogos da quaisquer espades, la.saça-parfumea paia carnaval, luvas,
deaportivas dana baseboli, marionetes,
máscaras carnavalescas, mesas exclusivamente' para jogos, miniataras de
jazia-Luxar espécies para brinquedos.
• papagaios de pano e papel, paralelas
para exare:Idas, patina, patinetes,
paus para ginástica. petrechos para
educação física, petecas, piões, instrumentos par aprestigitadores, protetores de Corpo para atletismo, raquetes,
redes para esportes e pesca, rifas,
serpentinas de papel para carnaval;
skis, trapésbas, velocípedes,
water-polo
ahaaer 37
AIA/anão: roapa de cama e mesa,
Inclusive cobertores, toalhas de uso
pessoal, panos de prato e análogos.

•

N9 834.052

serem copiados, monumentos asiáticos
moedas, mostruários artísticos, obras
•artísticas de escultura e pintura s pai.
nas, paisagens, placas. plantas de
obras, pratos com pinturas ou gravações para ornamentação, projetos desolhados, prospectos de fotagrafian ou
doentios, quadros artiaticos, reproduções de obras artísticas, riscos para
bordados, rótulos artísticos, santinhos,
seios, saportes artistitos para vitrinas,
taboletas, ntalos, vistas paisagistkas
Classe: 8
Aptcação: Abaixa-luzes, abajures.

_ Requerente: Móveis Porvir Ltcla.

Local: Bahia
Classe: 25
Aplicação: Ações, álbuns de foto,
(palias, apólices, árvores de natal,
bandeiras, bibelots, bolas artistica&
para -árvores de natal e similares.

•

raias não de outras classes, estojos„

N9 834.066

linguetas, malas, maletas, mantas (não

sendo vestuário), mochilas, painéis,
palmilhas, pastas. pontas, ponteiras,
porta-blocos, porta-chaves, .portandquels, porta-notas, protetores não cie
outras ciasses, pulseiras, rabichos, rebenques, recipientes, rédeas sacolas,

YEtIA
Ind.

N

,11

Br
,
as

5

sacos saltos, selas, solados, solas para
calçados e tacos, _suportes terraanals,
tira-colos, tirantes, tubos, valises. vaRequerente: Andiaa Rita(
silhames, viras de calçados
Local: Bailia
Classe: 43
Ciasse: 49
Refresca e águas natrts
Aplicação: Jogos de tôtla espécie, brin- "Aplicação:
acendedores, acumulares. adaptadores, quedos e passatempos, petrechos e ar- raia e artificiais, usadas pomo bebidas
e não incluídas na classe 3
rate:andores" de corrente elétrica, amas. tigos para fins exclusivamente desporsal/eiras de USQ doméstico, amortecedo- tivos, exceto veatuários, a sabar:
N9 334.067
res elétricos, ampliadores, amplificado- aeroplanos de brinquedo, álbuns para
res, antenas, anúncios elétricos, apas calorir recortar e armar. alteres,
relhos cinematograficos, aparelhos
de alvos para jogos e tiros, anzóis, apa.
aparemos
alarma, aparelhos de assar,
relhos de: • ginástica, solta: pombos,
de comunicação Interna. aparelhos -- armações para pasatcmpos, armadilhas ia e.,,
MANJA RAINHA'
engenharia, aparelhos de fotografia, para animais, armas de brinquedo,
aparelhos de ihunanação, aparelhos de arcos, assovics, automóveis, balanços.
DAS Acuas
pesar, aparelhos de rádio e televisão, balisas, balões, baralhos, bilhetes de
aparelhos telefônicas, aparelhos toca. loteria, abobsleighaa, bolas, bonecas,
L in& Brasil:,
discos, aquecedores, aspiradores de pó, businas de callaados, caixinhas de múfrigorificas,
batedeiras
de
uso
balcões
sica quando brinquedo, caniços para
doméstico, benjamins. binóculos, bob- pesca, carrinhos para crianças, acerobinas, bules elatrIcos, buzinas, cam- séisa cartões para jogos, chocalhos,
Requerente: Andréa Riad
painhas elétricaa descascadores • de coletes para esgrima, conferi, cordas de
Local: Sabia
uso doméstico, discos gravados ,a fca pular e cordas de tripa para pasta,
Classe: 43
nografadosa duchas, cnceradeiras, equi- calcas, dardos, deslizadares, dispositipamentos de aparelhos elétricos, espre- vos para marcação de jogos, diverti- Aplicação: Refrescos e águas natural*
medores .de uso doméstico, exaustoras mentos, espelhos magicas para &ver- e artificiais, usadas corno bebidas 4
não incluidas na classe 3
j.
exceto de máquinas, extintores da m- eões, feramastas de brinquedo, ferri
ancho, faróis e faroletes, ferros para lhos de brinquedo, fechas para jogos,
N9
834-068
passar e engomar, fervedores. filmes flechas, gangorras, elásticos para aja

revelados, (flashes», garrafas térmicas,
fogões a gás e elétricos, fôrmas elerticas, geladeiras, gravadores, holofotes, Incubadoras, fitas isolantes 1.1mpadas, lampiões, lanternas, lentes. li-

quidificadorea -máquinas: cortadoras
de uso doméstico, de fazer cale de uso
doméstico, de lavar' legumes de uso
doméstico, de lavar_pratos, melar carnes e legumes de uso doméstico, • de
lavar roupas, microfones, óculos. Pane
° e panelas elétricas,-lasdepr
pilhas elétricas, mieimadores a óleo 'e
elétricba, •rádios.. reatores, 'suportes de
aparelha • elétricos, tostaddras, transistores, tubos acústicos, válvulas de
comporta e elétricas, ventiladores, ve.
locimetros, vibradores
Classe: 14
Aplicação: Vidro, cristal e seus arte.
fatos, não inchridos em outras danes:
Almofarises, ampeeas, anéis exceto de
creras classes, aparelhos de água,
café, chã e jantar, aparelhos de refrescos, alados, assadeiras, bas,.. ban-

deiras de candieiro, barris, bebedouros,
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biscoiteiras, bombonierese botelhas,
bulbos, caçarolas, miudinhos, cálices,
cancha/roa, cântaros, canudinbos, cápaulas, castiçais, centro de mesa, .chapas.
csmpoteiras cubetas. cubos, ~lucros, ascalfadores, espelhos, espreme-

dores, filtros, fios, fõrraas. frasco*,

nástica, esgrimas, escorregas, • estojos
de jogos, grades para ginástica, pulsos para crianças, halteres; iscas artificiais, Togas de quaisquer espécies,
lança-perfume para carnaval, luvas
desportivas (box, basebol), marionetes, máscaras carnavalescas, mesas
exclusivamente para jogos, miniaturas
de quaisquer espécies para brinquedos,
papagaios de pano e papel. paralela
para exercícios, patins, patinetes. paus
para ginástica, petrechos para educa-

MENINA - MÔO;
Salvador --À
Bahia
Requerente: I. A. Silveira
Local: Bahia
Titulo de Estabelecimento
Classe; 36
N9 834.069

ção finca, petecas, piões, Instrumentos
para prestigiadores, protetores de

corpo para atletismo, raquetes, redes
para esportes e pesca, rifas, serpentinas de papal para carnaval. Ws, frea
pézios, velocipedea svater-polo
Classe: 36
Aplicação: Roupas brancas de uso
pessoal, roupas feitas, roupas para asportes, roupões, calçados, chapéus,
gravatas, ' meias, calças, camisas,

cuecas, capas, vestidos para senhora/

e crianças, meias para homens e mulheres

N9 831-0631065
4,14,
cp.'?

fruteiras funis, galheta, garrrafaa
globos, graus, hastes, lava-dedos, la- . Requerente: José Bartbolo
vatórios, licoreiros, moringa,
Local: Bahia
tais, pen dentes.. pias. Placas. pedesClasses 50
Potes.
provetas, puraficadores.
queijeiras, „rer Serviços: Serviços empseasalais drama
domas. refletores, reservatdrios, rosáses •
bônus. bouquets artfftclals, bustos, Cas- rios, uri
nóis. varetas, Vasos, vil:tranças,
Classe:
38
tas geográficas, cartazes, cartões posvidros em geral
Aplicação: Bilhetes de ingresso e de
taos. anchas, cópias fotográficas. to.
passagens, blocos para anotações,
•
tostáticas, heliográficas, decalcornaniaa
Classe: 35
desenhos, diplomas, displays, distinta- Aplicaáo: CPUtOs e peles preParados cálculos e correspondéndas, capas de
vos de associações e clubes, erdeiteá ou não, artefatos de couro e peles-não .paPel ou papelão para ' documentos,
artisticos para baio (não alimentícios), incluídos em outras classes: Peles cartões de identidade e _de visitas,
escapalários, escudos, esculturas, es- de: antílopes, boi, búfalo, carneiro, cheques em branco, envelopes, tiquetampas, estandartes,,. estátua, esta- castores, coelhos; doninha, fitinha, tas, duplicatas, faturas, livros comertuetas,' esterotipos, lestões, figuras. fato, lontra, marta, rapina; afiadores ciais 'e fiscais, notas fiscal*, notas
promissórias, recibos em branco
!lanudas flores, artificiaia, frutas arti- de . ferramentas, antolhos para animais,
ficiais, fotografias, gravuras, bermas, aparas. argolas, aros, arreios, bainhas,
•
Classe: 32
Imagens, 'imitações de flores e frutas, bandejas, beSsas, 'caixas, camurças Aplicaçgo: Programas de circo. rádio
lapides gravadas, letreiros (exceto capas passa álbuns capas para livros,
televisão. Peças teatrais. Calendáquando aparelhos), manequins e aná- carneiras, chapeleiras, chicotes, colei- rios, folheto; ima usos, músicas
logos, mapas, maquetas, modelos a ras, comam* para paraquedas, corpremas
.
•

Requerente: Silvio Augusto da

•

•

Masearenhas
Local: Bailia
Classe: 32
Sinal de Propaganda
N9 834.070/071 -

-

O S TROG LODITA 9 1

Requerente: Silvio Augusto da
• Mascarenl3as
Local: Bailia
Classe: 33 — Título
Titulo de Estabelecimento
Classe: 32
Aplicação: Jornais. revistas e publica&
ções em geral. Álbuns. Programa!
radiofónicos, de te/evlsão. Peças tari

trais, cinematográficas

•
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•

Requerente: Casa do„ Lavrador de
Equipamentos e Produtos -Agrícolas
Limitada
Local: Bahia
Classe: 11
,Aplicaçâo: Afiadores, alevancas,
cates, ancinhos, anéis exceto jóias e
partes de maquinas; arames lisos ou
4arprdo.s, arcos de serra e de pua, bigornas, brc.daes para animais, brocas,
•gabos. cakambas, cadeados, cadinhos,
çanos carretilhas. catracas corta,
arames, cutelos, enxadas, tlIted, capoTas, estr:bos para montaria, facas,
= tacões, ferraduras. ferros comuns para
asar roupa, foices, freios para animais, grampos, grosas, lamparinas,
latas, machados, martelos, Parafusos,
picaretas picões, plainas, postes, pregos, puas roçadeiras roscas, sacapregos, serras, serrotes, taxas, tesouras para jardineiro, telas de arame,
torquesas, trincos, varais
N9 834.073_

Requerente: Canastra indústria de
Miáveis Cana da Ili
dia Ltda,
Uca]: Bahia
Classe: 40
Sinal de Propaganda
Ni

Classe:' 18
Aplicação: Local: Bahia'
Alè.atroados, argila preote
argamassas, asfalto, azulejos,
O PALA CIO AOR.TCOLA: parada,
blocos para étnsbalaustres, batentes blo
truções e para pavimentação, caiba
jmo BRASIL, l telhados, c.mento comum, caibras,
a:aparados, caixas de -emento. caixilhos, chaminé de concreto, chapas,
coalhas, curnilaa de concreto, cre,
Requerente: Casa do Lavrador de divisões pré-fabricadas, drenos, EdiEquipamentos e Produtos Agrícolas ficações pra-moidadaa, esquaarias,
estacas preparaams, Estrqturas, EstuLimitada
que, forros fr.sos, guicheas, grades,
Local: Bahia
mutações cio marrai:ire, impermeabiPasses: 7 e 45
litaaores de argamassas, janelas, laFrase de propaganda
&unes, lagar). as, Lajes, laninr.s, ,ani,-,- /Os 834.018-81
las, lixeiras, luvas de- junções, macaaame, madeira preparsoa, .oisttlioss,
marmores preparadas massas para
pareaes, material mosaicos, papel para lOrrar casa, paredes divisarias, in'eltialre para escritorio parquetes n peças ornamentais de cimento ou gês-,
so, para tetos e' pareces, 'exceto aa
classe 25, pilastras de concreto, p.sos,
placas para pavimentação Pedras
preparadas -portas, portões, produtos
betuminosos produtos de base &siaitica, soleiras, para portas, tacos, tanRequerente:' Automóveis da Bahia ques de cimento, telhas, tijolos, tais. A AUtobasa
OS para paredes muros, portas e
Local: Bailia
janelas, tubos da uso exclusivo em
Classe: 21
construções, venezianas,- vigas prepaAplicação: Carros de trannartes co- radas, Vitrinas . quando 'construções,
letivos e de passe:os, bicicletas, moVitrôr.- (ou vitreaux)
tocicletas, inotonetas e suas partes
249 834.085
Integrantes
Classe: 50'
Balaços: de representações e. asaista.ncia mecânica e técnica
Classe: 47
IINDEBA
Aplicação: CombustIveis, slubrIficanInd. Bras.
tes e substancias c produtos de destinados à iluminação e ao
aquecimento
Classe: 38
Requerente: Indeba Indústria ae DeAplicação: agendas em branco, bilhetergentes da Bailia Ltda,
tes de Ingresso de Passa6ein. blocos
Local: Bahia
para anotações, correspondências, deClasse: 2
senhar e escrever, capas de papel Aplicação: Desinfetantes e inseticidas
e papelão para documentos, cartões
249 834.086 .
de-Identidade o de visitas, cheques
em branco. duplas,tas, , enxelopes, etiquetas, /aturas, livros de econtabilidada, notas fiscais, notas promissórias, recibos em branco
834.077

N9 834.072

834.070

.111nMr

...•n•nn•n••I•

N9 834.082 •

1M-01131111.11A112114
. SAWMIDOIR
Requerefite: Lafayete Santos Benevi" des
Local: Balda.
Classes: 38 e 36
0.
N9 834.075

Requerente Renato Palangola
Local* Bahia
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N9 834.083

'R/LÃ=

AGRÍCOLA
Salvador/Da

css m

MIL-

Ind. Bras.

Requerente: Casa As Cem Mil Meias
Importadora Ltda.
Local: Bahia
Clasese: 38
Aplicação: Artigos de malharia para
senhoras, crianças e cavalheiros
' N9 834.087

EITLANDIA
Ind. Bras.

PADARIA FLOR

249 834.089

ESPORTE naint
irisa. Bras..'
Requerente: kalftiara Esporte Jornal:,
Limitada'
Local: Bania
Classe 32
Aplicação: Um jornal impresso
-4
249 834090 •

$EGURO.,
ORIANÇA
Raquerente: 17a1demir Lira e Getxê n
veva Rubens de Araujo Motta i
Local: Pernambuco
Classe: 50
Artigos: Assistência médica (servi*,
coe de)
Ns 834.091

obi moyfl

MERCARÃO
RECIFEr

Requerente: "Movelso" Decoraçflea
Móveis Indústria. e Comércio Ltdailt
Local: Pernambuco
Classes: 33, 34 e 40
Titulo
24' 834.082

CAISMARUDA
Requerente: Lairaar Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de Emprésa
834.091

•

T11
N91 E 1 11
Requerente: Mal:Inseto- Ltda.
Local: Pernambuco ,
Classe: 50

Artigos: Dedetização (serviços

249 834.094

dort

e

AIELIER-4- ARQUIIEld
rlIMRIENTACAO UNI

"
Requerente: %tricas ta Rocha Ltda.
Local: Bahia
Requerente: Casa do Lavrador de
Classe: 49
•
Equipamentos e Produtos Agricoslis
Quaisquer miniaturas paLimitada
BARBAM) Aplicação:
ra brinquedos, passatempos, jogos de Requerente Atear
kqu1t4tura'
qualquer espécie
Local: Bahia
AmNientação Ltda.
Casses: 7 e 45
Local: Pernambuco
249 e834.088
Requerente: Manoel Arturo Garrido
Nome de Empresa
()Ruam
N9 834.076
•.
• N9 834.095
Local: Bahia
Classe: 41
Titulo de Estabelecimento -VELAS
O PALÁCIO AGRÍCOLA
N9 834.084

DO

DA DARIA
Requerente: Casa do Lavrador de
Equipamentos e Produtos lígricolas
Limitada
Local: Bahia
Classes: 7 e 45 Expressão de Ikopaganda

RODOART
Ind. Bras.
Ara Bodos* te

Regüereat4;

,

..

SENHOR DOS PASSOS
• Ind...Bras..

Requerente: Joaquim Gadelha
Caetano
Local: Bahia
Classe: 46
Aplicação: Velas

VIVER

Arquieteura
Amblentaçao Ltda.
Local: 'Pernambuco
Classe 50
Artigos: &roncos de arquitetara •
decoração
Requerente: Atear

Quinta-feirA 25
ar•

834.098

NOUSTRIA13RASILEIRÃ

fl
Requerente: Companhia Industrial
de Lajes
Local: Pernambuco
•
Clame: 18
Artigos: Material exclusivamente Pata construção e sal= de Prédio.
• estradaa, etc. como cimento. azulejos.
ladrilhos, telhas. Portas, janelas etc.;
não incluidos em outras classes.
Papel paz forrar casa,
N9 834.097
,

IVENELA AUTORAIS
1.111AY

• DURO
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20 834.194

• dra, • tubos plásticos, saltos e ao'as,
'Irs441harnes de material plástico,
lu, pastas adesivas, aras sintéticas,
massas p.d.saus, resinas sin.e.,c4/1
i.0022"1140"144.
Classe: 31
Artigos: Barbantes, barracas de cana.
4,14ANT0VANI
pulha, capaletas, cordoa'ha. c -rdas,
LTDA.
correias de transmissão, coberturas
de lonas, fitilhos, guarda-sol pa:a
Requerente: Indústria e Comércio de Requerente: Walter Bauer, Darcy freios, mangueiras, mangotes, relhos,
Maquinas Agrícolas Mantovan1 Ltda.
tampas, tiras, tampões, tendas e vale
Wanderley
vidas de vedação, cordões para, •
'Local: São Paulo
Local: Guanabara
calçados e chuteiras
Nome Comercial
Classe: 21
Artigos:
Veicu:os,
rodas
de
veicuiós,
• Requerente: Zindel & Cia.
• N9 834.105-108
tratores, chapas para veicn.os, amorLocal: São Paulo
tecedores, automóveis e suas partes
Classe: 39
Integrantes, calotas, radiadores para Artigos: Arruelas,
argolas, amortece.
veículos, molas para veictdos
dores, bicos para mamadeiras, bases
de borracha, chupetas, cabos para
119 834.114utensílios, cordas de borracha, cap.
aulas de borracha, câmaras de ar,
Requerente: Johann Newerlda
calços de borracha, desentupideiraa,
Local: São Paulo
esguichos, guarnições de borracha
Classe: 41 — 42 43 — Titulo
para automóveis, laminados de bore
Classe: 41 — 42 43 — Titulo
racha, solas, saltos e solados de bor.
N9 834.101
racha, pneumáticos e vasLhaniell de
borracha
•
119 834.120
' 6 II 011241.4.11 ee
119 834.113

SISt

"O FORNO"

Intimaria Brasileira

Requerente: Veneza Automóvel' Ltda.
•
Local: Pernambuco
Requerente: Rolar= — Comercial
Nome de Empresa
Importadora de Peças Ltda.
MInem.
zo 834.098
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Na clame
N9 834.,108

tOMPAIBIA DE
INDUSTRIAS ELITE!
WIMICAS' S/A,
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COMERCIAI 11
IMPOP2ADORA DB PEÇAS
4TDA.'

ROIAM w.

Requerente: Pan Produtos Alimentícios Nacionais 13.A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos:. Balsa , de goma americana
834.115
• 40- 1,
TOr E t,

Indistria Brasileira

"4-

Requerente: Rolai= — Comercial e
Importadora de Peças Ltda,
Refterente: Companhia de Indústrias
Local: 40.0 Paulo.
Eletro Químicas 8•A•
Local: Rio Cirande do Sul
Nome Comercial \
Nome de Emprêsa
N9 834.109.
_
N9 834.099
Requerente: Pan Proautos Alimentícios Nacionais 8.A.
Local: São Paulo
"NABORMAT
Classe: 41
Artigos: Balas toffee
, Brasileira
Industrio.
N9 834.118-119'
.
Requerente: Nobormat
Contabilidade e Representações Ltda,
Classe: 50
Artigos: Serviços contábeis
.119 834.110
•

.1110USTRIA É.
•
tONFECOES CACIIEMIR
ITR BRASIL LTDA..

Requerente.: Indústria e Confecções
Cachemir do Brasil Ltda.
• - Local: R'o Grande do Ou/
"
Nome ede Empresa
Requerente: Sociedade Alimenticia
i'aite.g:a Bane" Ltda.
Local: Guanabara.
.
Classe: 41
Artigos: Na Classe
N9 834.101
Requerente: Sociedade Alimenticia
*Magia Bane" Ltda.
Local: Guanabara
Nome Comercial
N9 :834.102-103 •

Carnaval dos-Enxutot
Requerente: Wrio ,Seraudra e
Antônio Antunes
Local: Guanabara
Classe: 33— Titulo
11' 834.111

INDÚSTRIA BRASILEIRA'',

Iailtitstria Brasileira
•••

Requerente: Zindel & -Cia.
Baile das Margaridis
Local: São Paulo
Requentam: mano iserquefra e
Clasie: 4
António Antunes
Artigos: Abrasivos em bruto, argila,
algodão, em bruto, breu, borracha
Local: Guanabara
em bruto 'atem), Oras vegetais em
Classe: 33 — Titulo
janto, crina, cortiça em bruto, cascas
,119 834.112
vegetais, ervas, extratos oleosos, fibras vegetais, lates, minérios metáilsoyaritra isaiittisk
lico, madeiras em bruto, plástico em
Associam de Artes
bruto (resinas naturais), &coe em
bruto, pedras em -bruto, resinas.
Requerente: Indústria e Comércio de e *Ciências Cinematográficas
naturais, selvas e lacas
atfurinius Agrícolas 14(mb:rua' Ltda.
Classe: 28
Local: São Paulo
Artigos:
Armações
para - óculos, bol• •
sas, carteiras, caixas para acondi, Classe: 8
Requerente: Associação de- Avies e cio
namento de °Metes, coiheres, oca-,
Artiros:, Na classe
"Ciências Cinematográficas,
tinhqe, rm,rl...*en g , enfeites looXit auC . P830: 7
Loop,: Gittadetera
fnmirgon,
riltp objetos laArtfges: Na classe
Classe: 33 —
in r o ci^54
p'smlf,,,5, lancheiras, sola-.

MANTQVANI

Requerente: Zindel & Cia.
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Automóveis e veicula de
brinquedos, bola" para todas os te.
portes, bonecas, chocalhos., nos e 0.
nina para pesca, figuras de ares
animais, jogos de armar, jogos de
mesa, joelheiras para esporte, luvas
para esporte miniaturas de utensilloa
domésticos, máscaras para esporte,
nadadeiras, rédea para pesca,
tamboretes e tornozeleiraa
N9 834.121

Requerem,: ISIocietiade Anónima
• Materiais Elétricos °SAME"
Local: São Paulo
Classe: 4
.Arti
gos: Mica, fibras vegetais e nat.
nerais, plástico (resinas naturais),
borracha (lates). asbesto, cerda;
cola animal e vegetai, cortiça, zainé.
rios de galena, grafite, minérios,
nisto, abrasivda em; bruto, bauxita,
ceras vegetais, isotermita, laca e
"mito
•
Classe: 5
Artigos: Metal branco, metais sutis 1
fricções e metal patente, M o, aluml••
fio, alpaca, bronze, chumbo, cobre,
estanho, ferro, guta. :liguei, latão e
zinco; todos os metais acima são eu%
bruto ou parcialmente trabalhados,
usados nas Indústrias, podendo ser
em ouras em chapas, era fõ
1321111195. em lingotes, Pin
fio o Yeea
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gas, em tiras; estampados, forjados,
_ modelados, torneados e perfilados,
gas metalicas, soldas metálicas,
adesivos metálicos e eletrodos
C:asse: 8
Artigos: Aiternadores, bombas, autoclaves, condensadores de máquinas,
condutos para máquinas, comutadores de fôrça, dinam-s, geradores, motoras, máquinas so:dadoras, magnetos
paia motores, politrizes, rotores, receptácUlos, silenciosos, turbinas, ternos, transportadores automáticos para alta e baixa pressão, rolamentos
para máquinas e motores, válvulas
componentes de máquinas- e valas de
igniçâo para motores
Classe: 8
Artigos: Baterias, cabos e condutores
elétricos, chaves automáticos, condensadores, cabos para acumulador,
• conectores, conjunto para velas, caixas blindadas, antenas, fusíveis, fios
elétricos, foguetes. tomadas, plugs,
Mas elétricas, Platinados, interrup
-tores,iac nfmdores,
voitimetros e válvula
Classe: 11 Artigos: Alicates, alavancas, argolas,
botões de metal para eletricidade,
braçadeiras, cabos, conexões de metal,
caixas de metal, chaves de parafusos,
correntes, dobradiças, espelhos metálicos, extensoes, 8.'1:apus, guarnições
para objetos, molas, parafusos, pinos,

placas de metal, perfuradores, recipientes de metal,. tubos e varais
Classe: 15
Artigos; Tubos, pendentes, botões,
cúpulas para aparelhos de iluminava}, pratos, guarnições para aparelhos elétricas e eletrônicos, vareta
puchadores, argolas, placas, guarnições para utensílios, bases para objetos, rodinhas, cantoneiras, globos,
bebedouros, cubos e recipientes
Classe: 22
Artigos: Linhas e fios de algodão, de
cânhamo, juta, lã, rayon, nylon, seda
natural, sintéticos, plásticos e de celulose, para tecelagem, para bordar,
para costura, para tricotagem e para
crochê .
Classe: 28
Artigos: Argolas, arruelas, de material plástico, bases, enfeites, para
aparelhos de iluminação, _frisos, grampos, guarnições de material plástico
para aparelhos luminosos, placas, pinos, tubos, botões para aparelhos elétricos, cúpulas para aparelhos de iluminação, coberturas de material plástica, suportes para objetos, caixas
para baterias, embalagens plásticas,
fita Isolante, caias, adesivos e
vasilhames
•
Classe: 31
Artigos: Anéis de vedação, buchas,
barbantes, cordas, correias de transmissão, canaletas, cordoalhas, diafragma para vedação, gaxetas, lanas,
lonas para freios, mangueiras, mangotas, molas para vedação, fitilhos,
tampas, tubulações para vadações,
tubos do radiador e válvulas de

Classe: 41
Artigos: Bombons, balas, biscoitos,
bolachas, caramelos, chocolates, confeitos; drops, frutas secar), passadas
e cristalizadas, pasti/hts
-wissaataszuzaaaN9 834.13 í

s Janeiro

est.141

,N9 834.1n

INI

:Bõl-1M
YNDosTRIA BRASILEIRNI

Requerente: Irmãos Boi=
Local: .Rio Frende do Sul
tndústrià Brasileira
Classe: 41
Artigos: Conservas de frutas e Requerente: Cia. Indústrias de Equla
legumes
paraentos e Engenharia
o . Locai: Guanabara
N9
834.137
Hemicrania: Batubrás — Baralhod
Classe: 6
Turístico Brasileiro Ltda.
Artigos: Máquinas para. afiar, ma-p
Local: São Paulo
quinas agitadoras, máqiiinas Para
Classe: 49
ajustar, máquinas- para alisar, más
Artigos: Baralhos, bolas para todo;
quinas de amolar, má quinas Para
os esPortes boliches, domina, damas,
aplainar, máquinas para torcer aras
discos de ;men:Asso deeportice, li game, máquinas de .atarraehar, máquiras de aves, animais, objetos e nanas de saldar automáticas, máquinas
soas, jogos de foot-bali de mesa, jode beneficiar algodão, máquinas de
gos de armar, ptins, quebracabeças,
beneficiar café, máquinas de bandas
Indústria
raquetes, ténis de mesa, tômbolas,
ralas e mesas para bilhares, =ires Requerente: Percol Perfumaria e ciar cereais, máquinas para chocho
livros, máquinas _para burilar, má..
•
Cosméticos Ltda,
N9 834.132
quinas de centrar, Máquinas centrls
Local: São Paulo
fugas, máquinas para distribuição de
•
Classe: 48
.
maquinas cortadeiras, más
Artigos: Acetona para toucador, concreto,
de cravar, máquinas para dea
águas de alfazema; de beleza, de quinas
bulhar,
máquinas
embutir, =Mut..
colônia, de lavanda, de quitas, de nas de estampar,de
máquinas
de estidetoucador em geral, perfumes, car', máquinas de etiquetas, máquinas
Requerente Cinrrascaria e Pizzari rosas,
amido
perfumado;
amônia, bandoli"Serrote" Ltda.
máquinas de fresar, Mána; baton, brilhantina, carmin, c&a ferramenta,
Local: São Paulo
quinas de gravar,- máquinas imitis
depilatória,
colônia,
cosméticos,
denClasse: 41
máquinas de lavar, maquie
desodorantes, esmaltes, es- fiadoras,
Artigos: Bolinhos, croquete, churras- tifrícios,.
nas de lavrar metais, máquinas limam
tratos,
fixadores,
g
eléias Perfumadas, dores, máquinas de soldar por pena
cos, cuscus, cozinhas, carnes, empadas, estilas, kibes, omeleta, pastéis, insenso, perfumes, pó de arroz, rou- tos. Partes integrantes de máquinas,
ge,
sabonetes,
shampros,
e 'vinagres a saber: acoplamentos axiais, acom
Pizzas, salsichas, sanduiches, saladas,
aromáticos
tortas e desces
plaraentos de rodas livres, alargado..
res, alavancas, albnentadorea Para
159 834.138
N9 834.133
corregaclores, alimentadores clarificantes, almofadas para eixos ou-velos,
amoladores, anéis de broca, anilha,
arestas, arca adesivos para poliu,
ALZET
balanceiros, basculas, basais, bleu,
bobinas
para máquina, braçadeiras,
Indu
' -etrie
ou colares de embreagem, braços, co..
brastante, caixas de bucha, caixas de
Requerente: ponfecções Príncipe de
estopa, camisas, canais, captedores de
Ganes Ltda.
graxa para máquinas; carburadores,
Local: São Paulo
casquilhos, cavilhas, • • chunaacetras,
Classe 36
contra-hastes, corrediças, comutado,.
Artigos: Cuecas, camisas, pijamas,
res, cruzetas, cubos, desa0oPladure8,
lenços, robes de chambre, calças e
desagregaclores, eixos de excêntrico,
&horta
eixos de. manivela, êmbolos, angra.
149 834.134
xadores de espiral, engrenagens redutoras, engrenagens de cremalhei..
freios, furadores5 grelhas, guiai,
Requerente: Onalmo Rangel Alves ra,
VIKI
guinchos, hastes, insufladores, jun.
Local: Guanabara
tas, lubrificadores, macacos, mancais,
Classe: 33
martelos, pilões, martelos pneumittSinal de Propaganda
Requerentes Edithra e Distribuklora
cos, molas, munheca, válvulas, veiou
Viking Ltda,
e viradores, viradeiras, f= maN9 834..139
Local: São Paulo
• quinas de serrar,
Classe: 32
N9 834.142
Artigos,. Agendas, álbuns impressos,
almanaques, nuários, apostilas, boletins, calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jornais,
'indústria Brasileira
livros impressos, mdsices impressas,

BATV8818 .
Indáhírle Braeileira

SLEY

Arterna

RA-80.74"

revistas e roteiros impressos

159 834.130

vedação

N9 834.J30
a•

Requerente: Fábrica de Edredons
Artema Ltda.

Iii~almar0~8~1~1

Local: Minas Gerais
Clame: 37
•
Artigos: Roupas brancas para cama
e mesa, a saber: acolchoados para
cama, atoalhados para meses, cobertores para a cama, cobertas, para camas, colchas, fronhas, guardanapos,
guarnições para chá e jantar, lançais,
panos para_ mesa, panos de prato,
panos • de copa, panos de &Sano,
para limpeza de Estiveis, toalhas para
rosto, banho, mão e para bebes, toa-

Requerentei Cia. Industrial de PiquIa

pamentos e Engenharia
Local: Guanabara
' Classe: 8
,Artigos: Máquinas para afiar, mio
quinas agitadores, máquinas para
ajustar, máquinas para alisar, máquinas de amolar, máquinas para
aplainar, máquinas para torcer arame, máquinas de atarrachar. Mitdilin
nas de soldar . automáticas, máquinas
lhas para altar e para mesa de beneficiar algodão» maquinas de
beneficiar café, maquinas de baba.
les. 834.140
Sedar cereais, máquinas para brochar
livros, máquinas para burilar. ~Id.
nas de centrar, máqtrinas centrifugas,
máquinas para distribuicao de concreto, máquinas cortadeiras, mfaral-

Buclimit

ar
. NVU8
IliatUerekte: Chocolate Duicora
Looal: BRUPaulo

de 1968

Requerente: Ottorino duerre, & Cia.
Limita/de.
Local: Silo .Paulo
‘Indúst;:ia Úralãleira
Classe: 43
Artigos: Aguas Minerais artificiais, Requerente: tisafarme, 13.A. !MU\ tria Farmacêutica
caldo de sana. laranlada. limonada,
.
guarani e grda .11/1ointl'.
Local: São Paulo
;A:fluir/SI,
Clima: 3
' fada, refrescai
Estimulantes de 'apetite •
capue, ea,ju

nas de cravar, máquinas para debulhar, máquinas de embutir, más:minas
de/ estampar, máquinas de esticar,
máquinas de etiquetas, máquina*

1

ferramenta, máquina de fresar, máquinas de gravar, Máquinas . lamela_
dotas, Máquinas de lavar. aassaans
de lavrar_ metida 111~11214n `1",n4ona, máquinas de soldar por pontos.

Partes idtegrantes de mtiquinas, a
saber: acoplamentos axiais, acoplainentOs de rodas livres, alargadores,
alavancas, alimentares para carregadores, alimentadores clarificantea; almofadas para eixos ou veios,
amoladores, anéis de broca, anilhes,
arestas, aros adesivos para polias,

to 834.147

balanceiros, basculas, \ bases, biélas,
bobinas para nukuináa, braçadeiras,
ou colares de embreagem, braços, cabrestante, caixas de bucha, caixas de
estopa, camisas, canais, captadores
de graxa para máquinas, car,buradores, casquilhos, cavilhas chumaebi- Requerente AAA Aranscitor Ltda.
me, contra-hastetes, corrediças, coLocal: Guanabara
mutadores, cruzetas, cubos, desacoClasse: 33
pladorea, desagregadores, eixos de
Titulo de e:embeleci:inato
excêntrico, eixos na manivela, êmbolos, engraxadores de espiral, engreN9 834.150
nagens redutoras, engrenagens de
cremalheira, freios, furadores, grelhas, gulas, guinchos, hastes, maufiadores, juntas, iubrificadores, macacos, mancais, martelos, pilões, martelos pneumáticos, molas, raunhõe.s,
válvulas, veios e viradores, viradeliaa,

prensas, máquinas de serrar, tesouras

N9

834.143
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Quinta-feira 25

T.A. , c O_N

•

V 834.154

em bruto, pó de sapato, pó de moldai:
gera para tundições, pedra cakária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas na4
curais, sulco, sucata, e talco em bruto,
t inclusive cogumelos
Classe 41
Artigos: Amido, arroz, aveias, • canela,
cravo, chá, farinhas alimentícias cla

cereais compostas ou não, teculas, Ira*
tas secas, frescas, passadas e Crista*:
sacras, legumes em conservas, mi.noq

mel, manteigas, peixes em conserva. al
crestos, pimentas e rações balanceada.
para animais, inclusive cogumelos
Classe 45
Artigos: Sementes e mudas para agrIÁ
cultura, a horticultura e tiorisculturag

Requerente: Rádio Rio Limitada.
flores naturais, orquideas naturaisq
•
Local: Guanabara
plantas vivas e sementes para ppatioie
Classe 32
Inclusive cogumelos
Artigos: Programas radiofônicos e de
televisão
14*

N9

834.158

834.155

•

Requerente: Tacon — Engenharia CoMIME
amo muita
mércio e Indústria Limitada
Local: Guanabara
Classe 50
Requerente: Sociedade de Telefone,
Atividade: Prestação de serviços de Requerente: Dalila , Pereira Szyszlca
em Automóveis eSitarna Lida,
engenharia, arquitetura e , construções
Local: São Paulo
Local: Rio de Janeiro
Requerente: Moageira Santo António
Classe
6
Casse 50
• Limitada
N9 834.151
Artigos Máquinas de Lavar roupas e Atividade: Prestação de serviço de chso
'Local: Minas Gerais
máquinas de lavar louça à vapor
mada por rádio
_Classe: 33 --p Insígnia
N9 834.144
N9 834.156
NY 834.159

Requerente:- John Hartcock Mutual Lhe
Ingurance Company
Local: Massachusetts, Estados Unidos
Requerente: João Luciutti pesada
da América do Norte/
Local: Paraná,
Classe 50
Classe: 3
Serviços de seguros, fiamProdutos farmacêuticos das- Atividade:
oas cura do figado, para dores ciamentos; operações bancárias, adpgC>Y
de cabeça, glicoses, rins e bexiga nistração . de propriedades e assessoria,
bem
ceco
artigos
impressos
-telativ,os
N9 834.148
à prestação dos serviços acima, a shber:
formulários em geral, inclusive formu-Cantina La Tavola Ltda.
lários de contratos, formulários de se- Requerente:Local:
São Paulo
atórios, formulários de requisições,
Classes:'
41, 42 e 43
pastas, envelopes, livretes, brochuras,
Titulo
panfletos, tabuletas, eártazes, aniinclos,
displays, cantes de identificação, prê1•19 834.157
mios e concursos, notas promissórias,
cheques e talões de cheques, papéis
e artigos de papel, careolina e artigos
• CHIMPI
de cartolina, materiais impressos, jornais e periódicos, livros, material para
' Ind. Brasileira
Requerente: Iceberg Indústria e Ceie
encadernação de livros, fotografias, armérdo Limitada
figos de papelaria e material para Requerente: Produtora de Cogumelos
Local; São Paulo
Instrução e ensino
• Champl Limitada
Classe 41
Local: São Paulo .
Artigos: Aromas e óleos essenciais
834.152
9
N
Requerente: E3oben Jóias Ltda.
Classe 4
Local: Guanabara
N9 834.160
Artigos: Substâncias e produtos de OriClasse: 18
gem animal, vegetal e mineral, em bruto
Artigos: Na classe
'T É d . R
T /
.
ou pardalmente preparadas: argila reN9 835.146
fratária, asfalto em bruto, algodão& em
bruto, borracha em bruto, benjoim.
Reguei ente. j. l, ereigy S. A".‘ bauriste, breu, coalha chifres, céras de
plantas, ceras vegetais de carnauba e
Local: Bastida, Sulça
FREDDY'S
ouricuri, crina de cavalo, crina em
Classe 3
Artigos:
Um
preparado
tutu-epiléptico geral, eortiça em bruto, ascas vegetais,
Souvenirs
xistos, espato, • ervas medir i nnts, extratos oleosos, extratos de plantas, enN° 834.153
Mias
xofre, folhas, fibras, texteis em geral
Pedras
gradites, flores. secas, goma em bruto,
Ideselghr, liquido& de 'plantas, late: em
bruto ou parcialmente preparado, miRequirTr
rte:' sonen "Mas Ltda.
Local: Guanabara
nérios metálicos. madeirae em bruto ou Requerente: Iceberg
Indústrl, li
Classe: 13
parcialmente trabalhadas, em teias, sermérélo Limitada'
Artigos: Joalheria e artigos de me- Requerente:' 1. R. Geigy S. h. radas e aplainadas, mica, mármores em
tais preciosos, senil-preciosos e suas
. Local: São Paulo .
." Local: Basiléia Suíça
brt4o, 'Óxido de manganez, óleos de
Imitações, usadas •-como adónios e
•
Classe
,
casEas
de
vegetais,
óleos
•
2
.:em
bruto
ou
•
Classe ' 41
pedras preciosas trabalhadaa e suas
Artigas:
,.:artlaluieute prrperados,
ptonabigIna
Imitaçõerr
Artigos: as para acra%

=r :

ROSPAN
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N9 834.161

N• 834.167
PRINCEZINHA
•

INDUSTRIA BRASILEIRA

Janeiro de 1968

'Claras: 3

sat.118474
'

t

•

•

N9 834.162
Classes: 8 e 50
Titulas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ro - BANCO QUew_
ACREDITA EM VOCCIi

Requerente: Banco do Estado do /348
de Janeiro S.A.
Locai: Rio de Janeira
C318,518t3t 33, 38 e 50
•
Géneros de n46c1o: 1/3118e de PM'.
paganda
•
14.9 834.180

Requerente: Farmácia Princerinha
de Camará Limitada
Locai: Guanabara
Requerente: Ciatur —
•
Classe 3
de Turismo da Amazonia
Artigos: Substancias quimicas, produ
Local: Para
4Iasa-e: 3:4 e 38
tos e preparados para serem usados.
Titulo
na medicina e farmácia
Clas_e: 50
.Requerentei Sociedade de Telefones
Artigos: Na ~DO
N° 834.168
• ear Automóveis eSitancs Ltda.
24.9 834.175
Locai: São Paulo
I(
Classes: kl e 50
-4
Titulo*
«Programa.)
GAMIT
o

ki.9 834.179

Artigos: Substitua-as química, PM"
81,110.3 8 preparaaos pal4 orem usa. dos na med-cina e imolada

DE CAMARA'
•

•

• PETISED'
Iiidustria arasileTik

Petisco 8.A. Paddeirta
Eaposiçáo Progresso da Amazonie. Requerente: Alimentícia

Local: Minas Gerais
•
Classe: 50
Clatur — Companhia de Artigos: Serviços de industrialização
Requerente: Indústrias Químicas Mar- Requerent;:
Turismo da Amazônia
e fabricação de produtos alimeaticios:
N9 834.163
quês Limitada
Local: rara
serviços de acondicionamento e embaLocal: Guanabara
Clama: 2 — 7 — 19 — 41 — 43 — lagem da produtos alimenticios, serClasse 46
44 e 45
viços de retulagen • serviços de
' Artigos: Produtos de sua ,fabdcação.
Sinal de Propaganda
impressão
24 BUREAU SECURITAS S. A.
velas, fósforos, sabão comum, ara para
N.s 834.174
834.181
N.r
PLANEJAMENTO. VISTORIA E
assoalhe detergente
•
CONSULTORIA DE ENGENHARIA
N9 834..169
"
Requerente: Bureau Sacudias S. A:
Planejamento, Vistoria e Consultoria de
Engenharia
Locai: Guanabara
Indiistria-*Braailefira
Nome Comercial,.
INDOSTRIA BRASILMÍA
Requerente: Plimes e DIsens Mala- Requerente: Casa das Louças Evita.
N9 834.164
gelina Ltda.
som S.A.
R(querente: Indústrias Químicas MarLocal: Guanabara
Local: São Paulo
quês Limitada
Clame: 15
Classe: 50
Local: Guanabara
Artigos: Marca de serviços
Artigos: Apaninos de café, aparelha
Classe 46
de chã, assadeiras, bules, caçarolas,
N.s 834.177
Artigos: Produtos de sua fabricação,
ce.ntros de 111883. jarra. Medra;
mante:guelras, paliteiros, pratos, tavelas, fósforos, sabão comum, cera para
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ladeiras,
serviços de jantar, terrinas,
•
assoalho e detergente
tijelas, travessas o xícaras
, 101EIS O
ca`
N9 834.170
N.* 834.183
Requerente: Distribuidora São Paulo
de Drogas Limitada
c
Local: Gsmnalara
/
3r

vangei rna

Geme.

GENIT -

•ESTELINHk

-

OLIVAL

Classe 36
iiià-dgos: Para assinar artigos de ves,

tuários. calcas Para senhoras e crianças, fraldas, boné, cueros e anáguas
N9 834.165

ACRILUMI:
INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: AcnIumi Letreiros Luminosos Limitada _
Local: Guanabara
Classe .28

lagos: Produtos de sua fahricacão,

plásticos em geral •
N' 834.146

ESTELINHAt

INDOSNIA BRASILEIRA

o

Indiustria Brasileira.
111/

41443

.

Requerente: 011;ral Cabele:eiros e
Botique Limitada
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Guanabar •
Classe 48
Requerente: Banco do testado do RIO
de Janeiro 8.A.
Artigos: Produtos de perfumaria, cosLocal: Guanabara
4.
méticos e preparados para o cabelo
Classe: 38
IV? 834.171
Artigos: Da cie,ase
Mv 834.178

ÈARMAFLORA
- 'INDÚSTRIA BROMA

mitada
Leal: Guanabara
Clame: 3
.
Artigos: Substâncias qUimloas. 1Pr0&atos e preparados para serem usados na medicina e farmácia
kit9 1134.172.

Is

BÈNEVIDES

titequerente: Farmácia Patadas -

Limitada
wf , Local: Guanabara
...

INDUSTRIA WASILEIRA

Requerente: Cxârtdca Pmguim Limitada
Local: Guanabara
Cisne: 13
Artigos: Assadeiras, bacias, bebedouros, cântaros. filtrais. garrafas, jarros
moringa, potes, talhas o vasos
H." 834,183
•

14ACROPLASMIN.

equerente: Londrifarma — Ostam
Indústrias Papnacétitâcas &A.
• .
Local: ‘Paraná
Classe: 3
Artigos: Uma especialidade rarmaced.
tas indicada nos estados de elsolue
24 -9 834.184

BIZIEW

Requeren'.-et B
' anco do- Estado tle
Ir
• Clama 3
de Janeiro 13.A.
, Aliam &batatadas mtbakes, produ- Requerente: Partnécia "Taen"nie • táLocal: •°"ro de Janeiro
'a preparados para serem asados na
mitada.
flagse: 33
,
, medicina e farmácia
, local: Ouanata_a
Ari _ds: Pa Claue
'

o

4

Indiastria Brasileira

Requerente: Drogaria "rma uaira ..LI-

5DOSTRIA BRASILEIRA'',

%.

Pinguim

a

Giacrr6se.
InclaStria- Brasileira

Requerente: 140nd:da:ma - (>648
Indústrias Farmacêuticas S.A.
Local: Paraná Classe: 3
Artigo,: Uma especialidade "armaabatida indicada no ,treamte
•ntdai
triquco-bronquit:e e suas truiwel•
fações

Quinta4eira

14.9 834.18à-1n

tyLNORVIr s
rfig

JÀiU 0"ICAL. VSeção 1H)

2$

stria Brasilírrá

L.
RaCI

14.9

"---- •

IS: 834.197

149 834.201

Anil Ràdiele

vá/AA kA jj)

834.191

mac

Requerente: Farmedicais — Cantércio e Indústria de Piodlitas QUILY11008 Requerente: Raciomac — Comercio
Limitada
e Indústria de Máquinas Ltda.
Local: aso taitilo
Local: Guanabara
Classe: 3
Classe: 6
drilgoa: Uma especialidade farma. Artigos: Máquinas
Para a' Indústria
(*titica Indicada como medicação
e construção civil
•
muro-tônica
Classe: 41
51.9 834.192
Artigos: Una produto dietéttoo iiasta
nado a complementar a alimentaçáo
14.9 834:187

.t.Indústria Brasileira
Requerente: Armando 30110
Spiondorello
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 46
Artigo: Anil.
N9 834.198
-

FONTAREL
Indústrii Bíasileira
Requerente: Labs. Branova S.A.
Ind.- Quím. e Farmacêutica
Local: alo Paulo
Clarse: 48
Artigos: Toucador, e perfumaria em
geral: água de colónia, água paia a
pele, batons, coaméticos para o cab:lo, cremes para a pele e para os
e.Illos, depilatórios, desodorantes, es'ponhas, estojos de perfumes, •sciSvas
para toucador, lave. pasta para tinites. perfumes, pó de arroz, pearechca
para ondular o cabelo, sabunetea, se.
cadores para o cabe/o, sachès e talco
Na 834.188
•

IA IN

Requerente: Moi-Jahns Phanr.aceutical Co., Ltd.
Local: Osaka — Japão
Classe: 3
Artigos: Produtos e preparações quimicas usados na medichfa e na Zarmácia
94.9 834.189
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Confecções M.M. 7.408.
local:* Guanabara
Artigos: Artigos de vestuários e roa.
paz feitas em geral: Agasalhos, avena
tais, alpercatas, anáguas, blusas, co.
tas, botinas, blusões, boinas, causa
doutos, bonés, capace.es , cartolas, cOaa
rapuças, casacão, coletes, capas, anã-.
les, calçados, cintas, cumba:saga;
corpinhos, Calças de senhoras e cie
crianças, calções, calças, camíaaa, camisolas, -camisetas, cuecas, largam;
farias para militares, colegiaaa trairias, galochas, gravatas, gorros, ugua
de lingerie jaquetas, amues, luvas,
ligas, lana.; mana.a.^mems, maios,
mantas, mandrião,aasatilhas, paia.
tós, palas, penhoar, ptuover, pelei
nas, polainas, pijamas, punhos, per..
feiras, quimonos, regalos, robe aa
chanlbre, roupão, sobretudos,- suspeaa
atalos, caldas de banho, sandália;
suetere,s, chorta, sungas, atolas eis
slacks, tuler, toucas, turbantes, tera
- nos, uniformes e vestidos.

• Requerente: Arrozeira Prado
Limitada.
Local: São Paulo'
Classe: 41
•
Artigos: Abacate, abio, abdbora, abria),
agrião„
aimpim,
alface,
alho,
Requerente: Cia. Prestai e de Sa- amêndoa, Amendoim, angu, arroz,
asneamento do Rio di Janalzo
sados, aves abatidas, avelãs, atum,
Local: Guanabara
Classe: 36
azeite, azeitonas, bacalhau, banana,
Classes: 41 e 42
bania; batata, bertallaa, bringeia,
4
1
9 834.202
Titulo
dl
brócolis, buchos, café, caja. cansara°,
canja, carnes frescas, séca e em con149 '834.193
.111
serva, castanha, cebola, cenoura, cereais, chá, churrasco,,, colorariam Pa'PARANA BIROnj
ra alimentos, couve, enchova, espinafre extrato de tomate extrato cie
Paraná Birõ — 'Jontabi
carne, ervilhas, farelo, farinhas an- Requerente:
•
e Fiscal Ltda.
menticia,s, farinhas de cereaS, feLocal: Paraná
jao, feijoada, fígado, glló, gorduras Serviços: Contábeis, fiscais, adziaa•
INDUSTRIA BRASILEIRA
1 alimentícias, lagosta, laranja, latia): nistrativos, assessória técnica comas
legumes, lentilhas, touro, made sociedades.
ReqUerente: La Cloche D'Or Restau- nios,
ças, mangas, gargarbaa massas ali- teria, legalização
Classe: 50
rente Ltda.
mentícias,
massaa
de
tomate,
masLocal: Guanabara
X* 834.203
bas para sapa, mate, ninho, miados
Classe: 41 —42 e 43.
de animais, mocotó, anólhos alimenTitulo
tícios, mortadela, mostarda, nabo,
149 834.194
safem *ileso allInenticlos, peixes, pairadas, pepino, pêras, presuntos, -sai,
Mames, salsa, salsicha, soja, toucinho, tomate, trigo, urucum, uvas, Requerente: Mário Villa Range
Local: Guanabara
cerne . de vaca, vagens, xarques e
Cima: 32
miau.
Jornais, Revistas. e livrei
Artigos:
•
149 834.199

La Cloche Dior

-JET FISCAL!. .
N. 034.204

'JAPINHO
81DOSTDIA.RRAÇORÀ

0'13'

Requerente: Morishita_Pharmasentical Co., Ltd.
Local: Osaka — Japão
Clame: 3
Artigos: Produtos e preparações
aficas usados na medicina e na farmácia
mar
14.9 834.190

INOSIE

erente: Tabacaria Londres 5/A.
Local: Guanabara
Requerente: Jairo Pinheiro tit Cia.
Local: Ceará
Clame:- 44
Artigo: Cigarros
Clasie: 41
119 834.195
Artigo: Café torrado e moldo.
119834.200
' LONPONIrv,

L9NOON14:.II

•

HM...W.1 Mb

Requerente: Tabacaria Londres 5/A.
Local: Guanabara
Classe: 44
Artigo: Cigarros

'119 834.198
Requerente: 1Viorishita Pharmaaeuta
SOO OUNDA
cal Co., Ltd.
Local: Osaka — Japão
cABFI:katrumi
Classe: 3
Artigos: Produtos e preparaçõas qui- Reucierente: Cear Matos Cabeieirenro
Mica.s ;asados na medicina e na farClasses: 48 e 50
mácia
_Titulo de Eartabelecanento

Requerente: Demerval Antunes
'
Pessoa
Local: Rio de Janeiro
•
Classe: 33
Sinal de Propaganda

Requerente: Mabrasoo — Manufature
•Brasileira-de Cosméticos Ltda. ,1
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Acetona para toucador.'
água de alfazema, agua de belezas
•agua- de colónia, água de lavanda,
água de, quina, agua de rosas, água.
•pare após o barbear, águas para 0'
embelezamento da Pele, águas Para
maquilagem; almiscar, bandolina,- bit.* ,ton, brilhantina, canada, connéticolai
cremes para massagens, cremes parai
a pele, corantes para o nabelo,_caa
santas para a pele, dentlfriclos,
inlatõrios, desodorantes, elixir. para .
a Pele, esmaltes para unhas, esseaa
cias perfumadas, extratos perfuma,
dos, escovas de toucador para bani", para cabelos, para cílios e para deu.
Ias, fixadores para os cabelos, gelam
tina pena toucador, geléias Par*
g
taticadest, goma para cabelo, lanolas,
. 1
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nalia, Ceca de todos Qa tipos para
• N9 134.2:1)
um deetoucador, exceto os medicinais;
Preparados de todos os tipos para o,
cabelo, exceto os medicinais; Preparados de toucador de todos os tipos
para o rosto e corpo, =ato os ~demitais; Preparados de todos os tipos
para o asseio de qualquer parte do
corpo; Preparados de todos os tipos
para RJ unhas, exceto os roeram-9as:
Farroncas de todos os tipos pára uso
de toucador; Preparados de todos os
Requerente: Sibisa Comercial e
tipos para o asseio do's dentes; Pre• Industrial Ltda.
parados de todas os tipos para a pele,
Local: Rio• Grande do Sul
mato os medicinais; Preparados de
, Classe 32
todos os tipos para usd ao fazer a.
Jornais, revastas e publicaç5as eia
barba; Desodorantes de todos os tigeral.
Álbuns
e programas radiofópos para uso de toucador; Pincéis
nicos. Peças teatrais e • '
Requerente: Gutenberg — Maquina np
todos os tipos para uso de MicacInCIStatOgráficaS
e liaterskis 'Gráficos Ltda.
Wylerson S.A. Indúsdor; Lápis de teclas as tipos para uso Requerente:
tria e Comércio
Local: São Paulo
de
toucador;
Lápis
de
todos
os
tiposN9 834.226
Clame: 6
Local: São Paulo
para uso de toucador; Depilatórios tio
Artigos: Máquinas e Materiais
Classe
21,
todos os tipos para uso de toucacier;
Gráficas
Artigos: Na ciaste .
Preparados de • todos os tipos tara
uso
ao
tomar
La
dia;
Esponjas
para
834.206
N9 834.220
N9
tollete; Escovas para osadeates:
cai as para as unhas; Escovas para o
cabalo; Escovas para a roupa.
,
N9 334.212
Requerente: Helena Rubinstein
Requerente: Sibisa Comercia/ e
Produtos de Beleza Ltda.
RECAuraUTADORA'
Industrial Ltda.
Laical: G:lanai:ara
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 43
Artigos: Perfumaria, cosméticos,
PERNAMBUCANA
N9 834.227
dentifrícios, sabonetes e preparadas
para o cabeio; artigos de teu:a:dar
e cecearas paia os dentes, uniras,,
Salvador-Bahia
cabelo e roupa.
!ril:U"its
Requerente: Wyierson S.A. -Inc.Ciateia e Comércio
N9134.207
ti L
Local: aão Paulo
•
cauchutadora
Per-uerente:
R
Classes 1 a 50 — Sinal da
Req
nambuts.a.a. Ltda.
Requerente: Casa ,istinve 13.A. Cda
Propaganda
Sat'aiaabPaaa~
Local: Sais calor-Parda
mércio e Indústria
1(9 834.222
,
Classes• 21, 39
Local: Rio Grande do Sul
/•
artigos: Titulo de estabelecimento
Classes 15 e 34 — Titulo da
~É q1./,
EstabJlecimento
N9 834.213
N9 834.229
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Fabrica Leite & Alves
RECAUTCRUTADORA:
Industrial de Fumos
BahLa
Local: Salvador
Requerente: Croniquel Niquelagem e
Classe: 44
PERNANBUCAN-kir
Cromeaçâo Ltda.
N9 834.208
Local: São Paulo .1
LIMITADA
Classe 50

las perfumada, loç8es para ~cadete
4Sleos perfumados, pastas dentlfriciss,
pastas para barbear, pastas para as
cabelos, perfumes, petróleos para
toucador, perucas, pinturas para te
cabelos, bigodes, barbas, e pestanas,
pó de arroz, pós para uso em toucador, range, sabonetes perfumados.
sabões para buba, sais perfumadsa,
shampoos. talco perfumado, tintura
pára os cabelos, vernizes para unhas.
N9 834.205

GUTENBERG

Es-

"."

CRONIQUEL

soe

10-

1111991ãCI 114.ã!

COVERFLUID

ILWA

ITECLINA
Laboratório Lutecia
, Requerente:Local:
Guanabara
Classe: $
Na 834.209

PEYER '127

Artiaas: Niquelação e cromesaio

%quarenta: Recaue.hutadoraaPernambucana Ltda.
Local: Salvador-Bahia
Nome de emprêsa
20 634.214-218 .

1(9 834.223

-

POLINÀ AR

• Requeraste: Laboratório Lutãcia 8/A. IILDUSTRIA ORASILEIRA
Classe: 3
Local: Guanabax,a
TÉRMOS DEPOSITADOS 'EM
30-11-1967
Requerente: Spuroar Espuma de zçry•
N9 834.210
loa S.A. — Indústria e Comércio
Local: São Paulo
eClasse 22
Artigoa: Na clame
baile dos Cabeludos
Classe 23
Artigos: Na °bário
Classe 24
Requerentes: Arrn5blo Caaialho de
ArUgos: Na clama
Classe 38
Freitas e Olympio Paulino dos
Artigos: Na atroa
Santos
Claase 37
Local: Guanabara
Artigos:- Na classe
Classe 33
!1Q834.221
Sinal de Propaganda
N9 834.211

da_
vznmwoi
acume

Requerente: Eferbert Yegert
Local: Paraná
Classe • 36-Artigos: Saponáceo
N9 834.224

ígntlüstria
Requerente: Casa Ialuwe S.A. Cdmareio e Indústria
Local: Rio Grande do Sul
•
• Classe 15
Artigos: Artefatos de cerAmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outrota, para uso caseiro, ad8rna,
artiaticos e industaials, instalaçóes
sanitárias não incluídas em outras
classes
Classe' 34 •
Artigos: Tapêtes, cortinas e panos
de assoalhos e paredes. LI1161e021,
oleados e encerados, inclusive para
Instalações hos pitalares • ,
, Ns. 834.230-234

slhisA
•

Requerente: Guepel Transportes
• Ltda.
Local: Guanabara
HINOS
Classe 47
INDUSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Akool carburado, álcool carRequerente: Sibisa Comercia/ e
burante, álcool motor, álcool solid/e
'Industrial Ltda.
ficado, azeite para lamparina, benRequerente: Vabsiont Iue.
Requerente: "Bel-Estar"
Trat:i.
Local: Rio Grande do Sul
zina, briquetes combust avels briqueLocal: Estados Unidos da América
portes
Ltda.
Classe
4
tes para aqueMmento, briquetes para
Classe 48
Local: SM Paulo
Artigos: Madeiras "de t8da espécie, fogão, carburantes, carvão vegetal
Artigos: Aguas de todos Cs tipos Data
Classe 50
eat
toras,
serradas,
resserradas,
larnimineral,
para Iluminação, coIsso de toucador, excetb as medicaArtigos: Transportes em ;eral .
aadaa e compensadas
que, essEncias para lubrificação, flui-

BEL ST AR

h
Indústria - iitiiMbsita"

CeTtt

Quinta-feira 25
doe combustiveis, fluidos lubrificantes,
fluidos para freio, fluidos para iluZoinação. fluidos para isquetros, gás
combustível, Irás pesa aquecimento,
gás parealltiminaçao, gás solidificado
para combustão, iluminação ou aquecimento, gasolina, geléia para lubrificação, gorduras para lubrificação e
iluminaçieo, graxa slubrificentes, lubrificante ede qualquer espécie, óleos
lubrificantes, óleos para amortecedores, óleos para aquecimento, óleos
para lubrificação, parafinas lubrificantes, petróleo refinado, querozane
e turfa
Classe 38
Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, bilhete sde ingresso, bilhetes de pastaaeni, blcces para anoaa
tacões, blocos para calcules, biccos.
para corresnondenela, blocai para desenhar, blocos para, escrever, cadernetas em branca, carne de Papei para
documentos, capas de papelão para
documentos, carteiras de papel, cartolina. cartões de identidade, carteies
de visitas, carteies em branco, cartões
indica, cheques em branco, duplicatas, encadernacaes de papel, envelopes, etiqueta% faturas, %lhas Indicas,
livros: comerciais em bruma, tinos de
contabilidade, livros fiscais em branco, livros não impressm, notas fiscais, notas promissórias, papel carta,
papel para escrever, papel para impressão, promissórias em branco, nacibos em branco. racip.ientee de papei, sacos de papel, tema de cabogramas. talan de in greesae talão de
Passagem, talão de promissórias, talão de radiogramas, tala, dg recibos,
talão de telegramas. telegramas em
branco
Classe li
Artigos: Aços para fiar, afiadores,
alavancas.- alargadores, aldravas, arcos de serra, arcos de Pua; arrebites,
arrdelas, biggrnas, braçadeiras, brocas, cabeções. cabos, caçambas, cadeados, cadinhos, canos, cavadeiras.
chaves de broca, chaves de fenda,
chaves de parafuso, .chaves inalasse,
forradas, frema, grosas, limas, limaiões, inaçanetaae mandris, manivelas,
parafusos, placas, polias, porcas, porta-chaves, Pregos, puas rebites, roscas, tambores, trancas, trincos,
vasilhames
Classe 8
. ores,
Aatigais: Acumuladores. adpatad
aerómetros. alteatfaladtea amPerime
-troe.anlisdore,anéisdclbra,
anenômetros. antenas, anúncios elétricos, aparelhos amplifieadores..apaa,
relhos amplificadores, aparelhos calibradores .aparelhes de alarma. aparelhos de alta !asneara aparelhos de ar
refrigerado, aparelha sde secar, aosrefrigerado, aparelhos . de secar, aparelhos de contreile de som, aparelhos
de iluminação, apinelhos de finallzaçao. aparelhos de som, aparelhos
de televisão. aparelhos projetoree,
*Parelhos reatores, aparelhos radiofónicos, aparelhas soldadores, a parelhos sinalizadores, baterias, batizas.
bobinas, buzinas. eatibradores, chassis, Miavas autonviticaz, chaves de
alavanca, chaves elétricas, chaves
magnéticas, comutadores. condensadores, coaversores, cornetas para veiculas, faroletes, faróis. fecha-partas
automáticas, fecha-porias meti-meti
cas, fios, laminadas lampiões, Jantarnas de pilhas lantarnes elétricas
lanternas simulai. maearicos. painéis
de' aparelhos •iateieee, emas , reais_
tências e leraisie de alarma
Classe 5
Artigos: Aco. adesivas metálicos. aicalinos metálicas, alaraInio. antimônio, arame de metal. bronze, cor- btireto metálico. chumba eiselbece
metal, colas metálicas. creme, dura. lambda, estanho, ferrn, guta, hidrogénio, latão. mera irar
qual, ouropel, paládio, raiana, prata
goidas . metálicas, sacata de metal
titilado alua)
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Rocticoo
'Manjam PARA TSDA VIDA $'

Requerente: Alain Alumínio do
Brasil S.a.
Local ' São Paula •
Classes 8 e 11 ,a Expressas
ala 431,238

canses, programas de rádio, programas de televisão, pubacações impressas, revistas
Classe 38
Artigos: Ações, agencias, anúncios
impressos, cadernos escolares, cartões
comerciais, cartões de visita, cheques,
cupões, debénture,s. duplicatas, curatopes, faturem, folhinhas, letras de
câmbio, notas fiscais, notas promissórias, papéis de correspondência.
pasagens, propaganda em geral, publicidade ein geral e recibos
N9 834.241

sêral ,não incluídos em outras cia m

Ws; artefatos de substituam quuxua

ou não inciuidos em. outras classQ
_Á
N9 834.245

1

MG
Requerente: Das/Maria afedeltili S.
Local: Guanabara.
Classe: 42
Artigos: Bebidas Alcoólicas e farmen4
tadas, não Incluidas na classe 3.

N9 834.248

A GA STEN
•••nn•

NITRISYL

Requerente: Abbott Laboratories
Requerente:. Crea2~ zw. Ai: (ameace Local:
Estados Unidos da America
A. G Sandoz Ltd.)
Claiae: 3
Local: Baalléia, Suíça.
Artlgas: Substancias químicas, produa
cia:se: 3
Artigos: Um preparado antaleista- tos e preparados para serem usados .
na medicina ou na !armada.
=Mico.
. P19 834.247—
N9 834.242

QUIMIO - Prodiítos Oidnikos
Comercio e Indústria S. A.
Rio de. Janeiro

NVENTA

didüstrja erasileira

Requerente: Inventa A. G. Per Forachung Und Patentvenvertung.
Requerente: Quimio — Produtos QuiLocai: alirich, Suíça.
micos, Comércio e Indústria S.A. Classe: 50
Local: Guanabara
Serviços de promoção e
Artigos: Um preparada farmacêutico Atividade:
ralentaçâo de pesquisas cientificas;
Indicado como sedativo e hipnótico desenvolvimento
da. _ processos de fa
química, dos-bricaçãonmpd
N9 834.240
têxteis e da construção de máquinas;
tonsultoria, para a adrninisaacão e
obtenção de patentes è marcas; assessoria sabre a concessão de licenças e execuções de trabalhos de euambula no cambo da qubnica, doe
tôxtçis e da construção de máquinas,
os de planejamento e,constru_
1
ção de instalações industriais.
indústria Brasileira
N9 834.243
Requerente: Coraércia de Bebidas
*Alpes" Ltda.
•
Laaal: São Paula
Artigos: Aguas minerais artificiais,
caldo de cana, laranjada, soda limonada e guaraná engarrafado, refres- Requerente: Carboninclim 8. A. iro
cos de: laranja, limão, abacaxi, ta-dilstria Brasileira de Abrasivos.
marina e caal
•
Local: São Paulo .
Classe: 28
Na. 834.237-239
Artigos: — Rebdlos
N9 '834.244 .

CARBOFLEX

hequerenie: Cianarnid Química dt3
Brasil Ltda.
Local: Guanabara.
Classe: 3
Artigos: Substâncias quimicas, prOa
datas e preparados para serem usaddi
t
na medicina ou na 1011234418)
N9 834.248

HILLE
Requerente: S. Eine & CO. Ltd.
Local: Waaford, Hertfordahlre, Ina
giaterra.
Caasse: 40
.
Artigoá: Móveis.

N9 834.249-250

4

Grandes Compositores
03EANDI /180ar

da Música Universal

.Iiidtietria Brasileira

Indústria ¡hl:L*5dr*
Requerente: Abril Cultural Ltda!

Locai: São Paulo
Artigos: Diacos gravados discos sonoros; filmes revelados em geral. em
abres; filmes revelados em geral, em
ereto e branco: filmes revelados tin
geral em atires. /nados e sonoros para
°Maca° em casas especializadas em
espetam/dl cinerai:agrediam etou
teatrais: 11111198 reveladas em geral
em preto e branco, mudos e sonoros.
nata preleção em casas especializadas
em espetáculos cinematngráficos emu
teatrais: filmes reveladas em geral
em córes, mudos e sinoroa, usados em
siou estações transraissoras e retransmissross tia televieão! filmes revelados em geral em preto e branco,
mudos ,e sonoros, usados em eeou estações transmissoras e retransadsàoe
ras de adevisão
• Classe 92
Artigos: Álbuns, abnanaon gh. anuários, boletins, catálogos, folhetos, jornais, livras, livros em fasciculos.
obras em faselcutos, área re de pulaicidade. peças elnemalograficas. pecas
teatrais, periódicas, programai eir-

CHER2Ernii.5

alequerente: Indústria de Calçado*
Independência B. A.
Local: Sã, Paulo
.
Classe: 28
Artigos: Solas, saltos e SOMOS dC
plásticos.
Classe: 35
Artigos: Solas, soltos e solados di
couros.

"Requeernte: Ilumble 011 & Refining
INZEI3EIGENCIAt:
Company.
Local: Estados Unidos da ~rica.
Classes: 1, 2 e 28.
.
Classe: 1!
&lag
oa:
Substâncias
preparações
Indaetria de Calçado.
químicas usadas naseIndústrias,
naRequerente.
—
Idê
ndepen ncia B• A
fotografia e nas analise qiiialleae.
Local: 8L) Paa10. .
Substâncias e Preparações NI/1110as
Classe: 28
anti-corrosivas e anti-oxidantee.
Artigos. Solas, saltos e solados de
• Classe* 2
plásticos.
•
Artigos: Substâncias e preparações
1,
Classe: 38
químicas usadas na a gricultura, na
horticultura na veterinária e para Artigos: Solas, saltos e solados dl
fine sanitários.
, couros.
Classe . 28
Classe* 39
Arlasoe: Artefatoq e prodille,, a r riba- datigOS: Solas, Saltos e solados dl
ej
dos de origem animal,
etal 41
'oorrachits,

566
n-•
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Massa se
'nos para mesa, Panos de Prato;
Pios de algodão, .eanliamo, de Copa, panos de algodão, paraPanos
lima
celulose, juta, linho, 1, fios plásticos, pesa de móveis, toalhas para, rosto,
fios de seda natural ou raiou para banho, mãos e para babás, toslhaa
tecelagem, para bordar, para costura,
para altar e para mesa.

dee impermeável& teciebas de - pano
ermo, veludo, tios acrílicos a (tecidos Artigos

sintáticos).
••
Classe:
36
ORANDO•
O
Artigas • de vestuários e ronpas telas•
- _o•.
•J.Rçall5"Gra. g, zrael&elres - Blusas; casam, capas, cintas, calças,.
camisas, camisetas, cuecas, gravatas,
J ogos de lingéris, meias, malta, pejtaquerente: Indústria de Calçados iahoar, pulover, pijamas, roupão,
Independência. Er) A.
aborta, soutiens, uniformes e vestidos.
Local: São Paulo
N9 834.282
Classe: 28
•
de
:Artigos: Solas, saltos e solados
pbiaticos.
Classe: 35
Migos: Solas, saltas e solados de
comas.
Classe: 39
;Artigos: Solas, saltos e solados de
berrachas.
N9 834.257
,

tricotagem deep tóda
ara croché,

e linhas

-• Classe 24
:artigos: Artefatos de tecidos, alteia•tos de viscosa, artefatos de algodão,
cânhamo, linho, juta; aéda natural
Ou' raiar, lã, caro& ramie, paco-paco,
e outras fibras, a.sabar: alamares,
atacadores para espartilhos, e calçar'
dos, bandeiras, bordados, borlas, braçadeiras, bicos, cadarços, capas, para
móveis e pianos, carapuças para coar
cate, cobertas para colha°, coberturas para cavalos cordões, debuna,
enfeites, entremeios, etiquetas, filtro
de lá, fitas, forros, franjas, tostão,
feltro para órgão,' filtros de café, gda
lardeies, galões, bafios de chapéus.
ir
mantas, .mechas para lâmpadas e
a
a•
IL 11 9r it'() rJ
lamparinas, mochilas, mortalhas, - -nes•
gas, amobrairea e • enchimentos para
Mapas
de "homens e senhoras,. panta
ReCillertIITA: Paulo
Requerente:
Pan
Produtos
Alimentlpara
enfeites
de móveis, (não fazenLocal: São Paulo
cios Nacionais S. A.
do
parte
do
mesmo),
palmilhaa, pas-•
Classe: 8
Local: São Paulo
samanes,
pavios,
ponpous,
pingentes,
Artigos. Reguladores de pressão paClasse: 41
ratas, -rendas; sacos, sacas, shollasira ar comprimido, reguladores de vaArtigos:
Bombons.
alias para vestidos, • telas para borzão( manómetros, indicador de uivei
dar,. tampos para almofadeis- (não
N9 ,834.263
com transmissor. pneumáticos, queifazendo parte de móveis), zanaga
madoras, aqUecadores, acessórios de
Classe 28
instalações de ar comprimido.
H . A '3). O W
artigos: Argolas,- açucareiros, bandaN9 834.258 .
Indtletria.Braellerra las, bacias, -borracha (artigo já acareado), cabas para ferramentas e
utensilios, caixas para acondicionaREPIOTROL
mentos de alimentos, chapas. cima
Requerente: J.aque Goldfinger
.para ramendões, cesta para pão -da
Local: São Paulo.
mataria plástica, colas de encaderna1 Requerente: Paulo Aralcaki.
Classe: 31
Ror, copos de matéria plástica, coaLocal: São Paulo.
Artigos: Guardo-sol para Praia, Jar- dores,
caixas de material plástico
dins e terraços.
para baterias, cestinhas, cruzetas,
Classe: 40
cartões ternoplásticos de identidade,
Artigos: Móveis em geral, estofados
1V9 834.264
calulose, chapas fotográficas, descanou não: almofadas, acolchoarias para
soa para pratos, esmaltes (para uso
móveis, assentos e encostos para caindustrial), estojos, enfeites de madeiras, cadeiras, carrinhos para refeiliN.141Ogn.
nai • plastieó pára automóveis, escoações, conjuntos para dormitórios,
dores de pratos, estojos Para óculos,
conjuntos para sala de Jantar, conindtletria Braelliira
juntos para escritórios; conjuntos pa?aras, filtros de esponja, fita isolante,. filmes virgens, fôrmas para dora terraços, conjuntos para caia ue
Requerente:
g
stabelecimema
Nacio-es,
funis, garfos, gomas de derroca'visitas, conjuntos para copa e cozinha, confamtos para praias, colchões nal Indústria de Anilinas S. A. — ga, goma para chapeleitos, guarni"ENIA."
ções de celuloide para arreias, • gizarde molas, divisões, mesinhas, móveis
Local: São Paulo.
*para rádios, móveis para televisores,
1ç5es de material plásticos para auClasse: 1
vomóveis. jarros, laças, mantegueiras.
'sofás camas, armários e prateleara.s
Artigos: Corantes e mil/Inas para as- Massas para pintura, óleos para pin(móveis).
tampagera de tecidos.
tura, óleos de linhaça, palitos de
N9 834.261
oura, películas (virgem) de celidol:N9 834.285
de, penachos para arreios, porta-par
lisos de material plástico, Pr.endedo
$ EOOR
-resdoupa,x rmóveis, pires; pratea, pás, pulseiras para
relógios, produtos para diluir tintas,
4
Requerente: Secar — Serviços CM- rebites, 'resinas, - resinas de asbestos.
de pinho, recipientes, • rpdinhas, roplementares de -Rodovias Ltda.
ios de imprensa (massa para' fabricaLocal: São. Paulo.
los), saleiros, solas de corda e de
Classe: 50
Artigos: Aiardinamento surbardzaçíus, cortiça, suportes, suportes para 'vecoloração de drenos, pavimentação de nezianas, secantes, solventes, tipos
estradas, arruamentos e teraaplema- para, impressão gráfica de matéria
alastica, tijolos, tubos, tintas inn pó,
liquidas, sólidas- ou pastosas para
N 9 834.266-275
Madeira, ferro, paredes,- construções
filtaANC
e decorações, couros, tecidos, fibras,
celulose, barcos e veiculos, tlainer,
Rtquerente: Pan Produtos Alimentívasos, vasilhames, vernizes; Mearas,
cios Nacionais S. A.
zarcão.
Local: São Paulo
•
Classe 33
Classe: 41
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
Aztigos: Drops.
Indústria Zrasileirek
brocados, casimiras, gaze de algodão.
N9 834.259-260
peças, peno couro, tecidos- plásRequerente: Afifi Lotti 31cbara & em
ticos em peças, tecidos de -algodão,
&Pilho Ltda.
da lã, de linho, de cânhamo, de juta,
Local:: São Paulo
seda natural ou raiou, tecidos de
ifP RANACR-I L
Classe: 12
plastioo de vidro, de viscos" tule.
banchletrla Brasileira Artigo: Arg olas, agulhas de metal
Classe 32
para
ema*
posa
triaó,
máquinas
de
aft
Artigos: Albina, impressos de
stinacostura e para bordar, alfinetes de doa
requerente: Indústria Prancobrás de metal,
à
leitur
a,
folhinha
Impressa, jorbotões para rou pa, canutilhos. nais, publicações em •. geral,
Tecidos S. A.
progracolchetes, dedais, fivelas, fechos corLocal: são Paulo
rediços, grifas para enfeites de vesti- mas radiofónicos, programam televisionados, peças teatrais e cinemato
dos e presilhas.
ae ,Classe: 23
• gráficas, revistas.
Classe: 13
(Pitam: Para tecidos em geral, teciClasse 37
aios para confecções em geral, para Artigos: Abotoaduraa, aderêços, adôr- Artigos: .Roupas
brancas para cama
anéis, aliancaa, argoitapeçarlas e para artigos de cama e nos, altinates(
aros balangandans, botões, brin- e mesa, a -saber: acolchoados para
artesa: Mono, alpaca, e mbarro", ce- las,
broches, braceletes, jóias, meda- cama, atoalhados para mesas, cobertim, caroá, casimiras, fazend4 e te- cos,
lhas, opala& pedras. toêrolas, pulsei- s.-ores para cara a. cobertas para casas,
eidos de lã em peças, juta, jeraey,
metal '.reciosim, semi- :a0alie.s. 'fronhas, guardanapos, guarpiso, enrima percalina, mau. rayon, ras, todos decaos
nições para chá e jantar, lençóia, paou imitação
Iteda natural, tecidos plásticos, teci•
.,

GETE

Classe 34

Artigos: Capachos, cortinas, cortinai
automáticas, cortinados, encerados,
linóleos, mosquiteiros, oleadas, panai
para assoalhos e limada, passadelias, sanefas, tapetes, tapetes de. pea
les, de. madeira, de, esteira, corda el
cortiça.
Classe 36
Artigos: Artefatos de caímos e Peles,
a saber: arreios, atacadores, bainhas,
para facas e espadas, bolsas, couros e
peles, caixas, carteiras, calcanheiras,
calma para albuns e para livros, carneiras, coleiras, correias, chia*" copos, debruns, estejas, entresolas, mamaletas, palmilhas, pasta da
couros, porta-niquele, porta-chaves,
rede:as, sacos, selas, solados, tirantes
para arreios, e valizes.
N9 834.276 — 278

RGETEX
'indústria ItsraMetra'
Requerente: Afifi Lotti BiChara &
Pilho Limitada
Local: São Paulo
.
Classe 22
Artigos: Pios de algodão, egnhamo,
celulose, juta, linho, lã, tios Plásticos,
fios de Oda natural ou ralou para
tecelagem, para bordar, para costura,
tricotagern e para crochê, f108 e Unha de toda espécie.
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
brocados, casimiras, gaze de algodão
ene peças, pano coam,. tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão; de
lá, de linho, de atenham°, de juta,
seda natural ou raion, tecidos de
elástico, de vidro, de viscosa tule.
Classe 38
Artigos: Artigos de vestuário, roupas
feitas, semi-confecionadaa ou sob
medida, para homens; senhoras e
amenas, a saber: agasalhos feitas de
peles naturais ou artificiais, anáguas, aventais, batas, babadores, blusas, -blusões, boinas, bonés, boleros,
nornbinaçõas, calçados, cachecóis, caralsolaa, capacetes, capas, casacas, caóes, capotes, calças, calça-saias,
chinelos, -cintos, cintas, camisas, Ca,'
mesetas, calções, cartolas, coletes, corpanhos, ceroulas, cuécas, colarinhos, .
cueiros, chapéus, doirmum, echa.rpes,
estolas, fardamentas, gorroa galoabas, gravatas, guarda-pó, imperamo,
vais, . jaquetas, lenços, leques, Maçaria, lios, libres,' lingeries, mantas,
Meias, palas, paletós, pantufas, pijamas, peignoirs, punhos, peitos e peitilhos para camisa, pelerines; poialnas, ponchos, pullovers, quimonos,
quepis, regalos, robe de chambre,
roupas de brim pára o trabalho, roupas feitas pára crianças, roupõeõs de
banho, sais, sapatos, sandálias, solidéos, aborta slacks, sungas, misteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos,
trajes, ternos, toucas, ailleura, turbantes, uniformes, uniformei para
empregadas, vestidas, xales.

N9 834.279 — 280
CO 11 R- . A S
.

A

a
Requerente: Cobrara -- Cia. ;Stasileha de Autorritivela
Local: Minas Gerais
Classe 50
Artigos: Agências de serviço, emprésas de carretos de transportes e de
mudanças,: -atina de consèrto, ofiUnas mecânicas • '

Clame 21
Artigos: Ambultincia. e suas partest
, integrantes, automóveis e suas par-'
eee integrantes, mito-motrizes e suas
partes integrantes, aviões ç suas partes integrai:des. bicicletas e suas partes Integrantes,' Caminhões e • suas
partes integrantes, chassis, elevado, embarcações e suas partes inte_
reg
' grantes, escadas rolantes, locomotivas e suas partes integrantes, motocicletas e suas partes int:grantes,
(inibia e suas partes integrantes, re11103. tratores _não agrícolas.
N9 834.281 — 282

111DROMIG'
rais de Minaz
Requerente : Aguas Mine
Gerais S.A. — Hidtorainas
Local: Mina:, Gerais
Classe 50
Artigos: Empresas de administração
de br.ns, de obras e de empresas, empresas,de construção. empresa de
planejamento, de arquitetur a, de engenharia, de estudos técnicos.
Classe 8
Artigos: Alavancas medinicas, arranques de motores, bases de máquinas, blocos partes de máquinas, bombas Maricas e hidráulicas, cabeçotes
de 10.41113111%, ferramentas mecánicas,
geradores de correntes, máquinatecor%dores, máquinas de bordar, ratqula
tas de costurar, máquinas de fabricar produtos, máquinas lavadoras,
máquinas moedoras, máquinas refrigeradoras, máquinas ventiladoras,
motores, segmentos, teares, turbinas.
Classe 42
Artigos: Agardentes, aperitivos, biteer, cervejas, chopps, conhaques,
, gin, grasea. licores,
et, genebra
~n
quinados,
rum, sucos sicdolicoa, vinhos, vodka e wbisky.
Classe 43
Artigos: Refresco e águas matiral5
artificiais usadas como bebidas.
N9 834.283
•

2if

-pentes, cacadas rolantes, locomotivas e suas partes integrantes. notocicletas e suas partes integrantes,
tudbuis è suas partes integrantes, temoa, tratores não agrícolas.,
Classe: 25
Artigos: Ações, apólices, beca& doa
senhos, maqueta, obras azagaia...a,
plantas de obras, projetos. titulas.
Ne 834.290
•

4- 3d

119 134.297 •

_. censo Pecost
Requerente: Torre, Artigo Pinot
de Uso Pema/ Ltda..
Classe: 36
• Geria° de Negócio: Titulo
á
•
NO 834.298

ROZENLÂNDIA,

a
Requerente: Minas Corretora de Titubos Ltda.
Local: Minas Gerais,
Requerente: Alexandre Dias da
Classe 50
• Costa.
Artigos: Credito financiamento, iaTitulo das Publicações.
vestimento. distribuição e corretagem
-Local: Rio de Janeiro
• de titulas e valeres
Classe: 22
Classe 17
Artigos: Aparelhos duplicadores, de
21'
934.291
cópias, arquivos, canetas, caixas registradoras, cafres, fichários, instrumentos de escrever, jogos para mesa
da cecritecio, maquinas de calou/ar,
endereçar escreva, grampear, somar,
•
ta:alaridos, Untas.
'Classe 25
Requerente: Sodété Dez 'Caries
Artigos: Ações, apólices, bónus,
Chimiques Rhône-Poulenc.
•
talos.
Local: França.
•
Classe 32
Classe: a
Artigos: álbuns inipreesos, calende,dos, catálogos, to/lutos, folhinhas Artigos: Uni medicamento anta In.. flarcatório.
;mi/renas, jornais, raros. Peça/ eine
gramas de-rnatogáfic.eUsra°
834.294
rádio e televisão, impre psos, PrePagande, e prospectos impressos, publicações impressae. revistas impressas.
N' 834.3285
Requerente: Mines Corretora de
- Titulo,s Ltda.
Local: Minas Gerais
INDUSTEtt a 6ittaSILEIRA
.
Classe: 38
'
,
_
Artigos.; Agendas — bobinas de Papel — blocos — cartolina - dupliRequerente: Inst. De Anacii do
catas — envelopes etiquetas Brasil .Prods Terap 9s S.A.
faturas — livros de Ccintab/Uade —
Local: São Paulo
malü de papelão — notas premiaCla,sse: 3
abrias,— papel para embrulho e para escrever — pastas de cartolina — Artigos: 17131 produto farmaveutico
recibos em branco — recipiente:, ce Indicado Como antiflogistick,
Infeccioso e entinerteriano.
papel e papelão — sacos -de papel —
talões.
N9 834.429
Classe 33 — Insígnia
N9 834.287

•

4!

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Rozentáadia 13rinaue.
dos Ltda.
Local: ,Guanabara,
Classe: 49
_Artigos: Artigos da Classe
N9 834.299

SORIPAL -

,DEAZIN TETRA

•ENGENHARIA, E

-

"Mu".

ENN

KGM ~OU

Requerente: lesa Perucas 3 Poste,
•
ços Ltda.
Local: Guanabara.
Classe: 48
Migas: Artigos da Classe
N' 834.300
a

'ONDA

7

a
t.
rt
t

IMISTRIA BRASILEIRA

Requerente: Onda — Comércio ali
Indústria de Roupas tida,
Local: Guanabara.
Classe: 37
Artigos: Artigos da Classe:
•
NO 834.301

Clinica São Carlos.

SERMAQ SERVIÇOS DE
MAQUI,

Requerente:
Puser.
Local: Guanabara,
Titulo de EstabeleciMent0 Classe: 33
N°834.302 — 303

NAS SOCIEDADE LTDA.
Reqtierente: Janda' Eletrônica Ltda.
Laval: Minas Gerais
Classe 8
Artigos: Aparelhos eletro-domésticos..
aparelhos de sons, alto-falante, bobinas, campainhas elétricas, chaves
elétricas, aparelhos cinematográficos,
discos gravados, aparelhos fotográficos. filmes revelados, instrumentos
eletaônioos, lampadas, microfones. 131Sias elétricas, aparelhos de telegrafia
e de telefenia, aparelhos de televisa°, aparellsde de registros e reproduçÃo de imagens e sons, aparelhos
de barbear, dispositivo de contrede
remoto.
Classe 21
Artigos: Ambulâncias e suas partes
integrantes, automóveis e suas partes
integrantes, autcmotrises e imas partes inteff•-tm'cas. aviões e abas partes
integrantes, b1:4cletas e suas partes
Integrantes, ca.ranbOes e suas partes
einIntegrantes. ebe, barcacreee e suas partes integrantes
escadas rolantes. lecomoeivan e sua*
partes integr antea motocicletas e
suas partes Integrantes, án §bps e
suas partes Integrantes, remos, tratores não agriccies..-
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QuIn't-fera 25

Requerente: Sernie.q — Serviços de
Engenharia e Máquinas Sociedade
-Lida.
Local: Minas Gerais
Nome Comercial. N9 834.288 — 289

SERRA(
Requerente: Serinaq — Serviços de
Engenharia e- Máquinas Sociedade
Ltda.
Classe: 10
Artigos: Empresas de aclminÀtraçâo de bens e de obras; empresas de
planejamento, empresa imobllik ia.
empresas de arquitetura, de engenharia e de agrimensura
Classe: 21
Artigos: Ambulâncias e suais partes
Integrantes,. automóveie e suas partes integrantes. autometrizes e suas
Partes integrantes, aviões e ame Dar
tes integrantes, bicicletas e suas partes integrantes, caminhões e emas
partes integrantes, aviões srfts parpartes Integrantes, chcaeie ei e vi 40Tes, embarcações e suas parles
intr.'

Requerente: Odol Sodedad Anónima y Comercial.
Classe: 413
Artigos: Perfumes - cosméticos '—
atomizadores de perfume —
cederes de perfumes — emulsões para toucador — escovas de tomado?
para banho — cabelos — ene& —
dentes — pestanas — sobrancelhas
— unhas --antoj os para toucador
— frascos para perfumes.— fumigações perfumadas — inalantes Peri*
medos e vaporizadores de perfume.
21' 834.20e

REAL-1110.

cf

*INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Requerente: Real-gio, Crédito, Pie
nanetaraento e investimentos e. . Ase
Local: Guanabara.
Classe: 38
Artigos* Agendas em branco —
bune em branco — bilhetes de hal
RUM
bilhetes de massa gens
•
Nacos para correspondenda — coar
Ws de visita — cartões em branCp
— cartões /adices — cheques emi
branco — dtmlicatas — Pnvelopril
etiquetas
faturas — Olhas, — in.
diais — livros comerciais em brame
- livrne fiscais em branco — !Ivrea
• não tintemos — matei+ de nauelah
— mata borrão — notas fiscais +1"i
nota promissória — nanel-narta
Requerente: Bar &Mc Club Ltda. papel almaco — papel tiara dele.ik
Local: Guanabara
abo — pastas de cartolina — premi
Classes- 41 — 42 — 48
I Intacdrtas em branco — recibos eia
Gênero de Negócio: Titule:
britai •-•
talão de cabograma •••

BAR STORK
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. 25 .
568Oadotipireira
belo

149 634.307

de Ingressos - talão ti; Aro

-Inisóratlãodercibs-ta
180 de telegrama e letras de câmbio.
Classe 25
•
Artigos: Ações - apólices - bandeiras - bônus - bustos- - cartas
geográficas - cartazes - cartões
postais - clichês - cópias fotagrá:
ficas - desenhos - diplomas - escudos - ascultura - estampas .estátuas - figuras - 'lâminas fotografias - gravuras unagens
a- mapas - maquetas - moedas paisagens - sinos - títulos e vistas
paisagísticas.
834.304
-s.40

LE

cHALri suissz.

Requerente: ERG , - Engenharia,
• Comércio Ltda.
Local: Ceará.
.
Classe: 50
Artigos: Serviços de: Construção
civil e obras pelicas em' geral.
149 834.305

EDiFICI6
MANTIQUEIRA

•Requeente: Restaurante Le Châlet
Suisse Ltda.
Local: Guanabara.
Ciasses: 41 - 42 - 43
Artigos: Título de .Estabelecimento.
NO 834.308

Requerente: Condomínio do . Edifício MantiqueiraLocal: Guanabara.
• Classe: 33
Artigo: Titulo cie Estabeleemento.
1419 834.316
•

•

Requerente: Sociedade Civil 'Casas de Educação."
Local: Guanabara.
Classe: 33
Artigos: Insígnia.
834.309•

C.S.0 M.

Requerente: Condoi:111Mo do Edifício Mercantil.
Local: Guanabara.
Classe: 33
\TItuki de Estabe1ec1me1t0
199 834.317
EDIFICIO PRESIDENTE
CAMPOSOALLES

Repelente: Sociedade CIvil «Cai sas de Educação".
Requerente: Condominio ..o EdillLocal: Guanabara.
„ cio Presidente Campos Saneia
Classe: 50
Local: Guanabara.
Artigos: Serviços de: Míniatração
Classe: 33
de Cursos.
Artigos:
Título
de Estabelecimentb.
N9 834.316
Na 834.318
INDÚSTRIA BRASILEIRA

COLÉGIO SAGRADO
• CORAÇÃO DE MARIA
VITORIA

E.S

•

Reqparente: Consamiora
Requerente: Sociedade
ria Popular Ltda.
sas de Educação".
Local: Ceará.
Local: Guanabara.
Classe: 33
•
Ciaste: 16
Artigos: Alcatroados para construa Artigos: Título de Estabelecimento.
ções - argila para construção N9 834.311.
.argamassa --- asfalto para construção
- azulejos para construção - balaústre de construção - batente pa•ra construção - blocos para tonstração calhas de telhadas laINDDSTRtA BRASILEIRA.
menta; comum a -- caibras pata carastração - caixas de cimento - caixiRequerente: António F. Sanaa.
lhos - cal pari constrnaão
Lixai: Guanabara.
,rninés de concreto - chapas para
Classe: 40
conerução - colunas para -man- ção - cornijas de concreto - are Artigos: Colcliões de Mola.
, para construção -- :livisttes - PréN9 834.312
fabricados - drenas para ',contra• ções adir:cações - pré-moldados
- esquadrias -etu - estrutu• CONSTRUTORA
ras para construções - estuque fôrros - frisos - guichets - graLIPPI LTDA.
dr's - 'janelas - ladrilhos - lajote.s
- lajes - lambris - lamelas maaadiune-- alarma- Requerente: Construtora Lippi
aada.
nummaa para
res para construção
mosaicos - papal paia
paredes
Local: Guanabara
'forrar casa - paredes divisa:ata paArtigos: Nome Comercial
pilasra .construção - parquetes
N9 834.313
tras de concaeto - pisos - acame
para pavimento - pedras para construção - portas - portões - soleiEDIFICIO
ras para construção - tacos -•-• tanques de cimento - telhas -- tijolos
muras s
- tintas para parede
portas e Saneias - tubos de concreto - venezianas - vigas e vitrines • Reqiierente: ' Condominio da Edifício- Campanha: •
para construção.
Local: Guediebara.
-Na 834.306 •
Ciaase: 33
. Artigos: Titulo de Estabelealmento
N9.834.314'

CALIFORNIA

CAMPANHA -

LE MAZOT
GUANABARA-

Itamaaente: Le Maaat Bar a Relitaurante Ltda.
Local: Guanabara.. , •
Classes: 41 - 42 - 43
Artigos: Titulo de nstabelechienío.

EDIFICIlá -

SÃO SALVADOR
' domínio do F:1111Requerente: C0‘
cio São alvador.
,
Tocai: Ca anabara
. Classe: 33
Artigos: Titulo de Estaaeleriraenzo.

'

• IP

do 1968

884.322

Vapo-Matici
' Requerente: José Martorina.
Local: Guanabara.
• Classe: , 50
Serviços: Limpeza de prédios Oda
geral, sob o processo a vapor..
219 834.323

DUDA,

EDIE,R1t.

-MERCANTIL

GUANABARA

E R Gl

834.311

•

GUANABARA

Janeiro

.. :INDÚSTRIA
Requereme: Atina Paulista 8. de
Indústria e Comércio.
Local: São Paulo.
Classe: 49
Artigos: Bonecas
•
199 834.325

frkVdpui
leettotsta Irastleira

Requerente: Etiquetais e Pitas N0•
velprint Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 17
Artigos:. Abridores de envelopes
Requerente: Cóndominio do MO- almofadas para carimbos - apaga,.
dores de tinta - aparelhos duplica.
cio Anglia.
•
dores de cópias - apbritadores de
Local: Guanabard.
•
lápis - arquivos - berços para maClasse: 33
Artigos: Titulo de Estabelecimento. ta-borda, - borrachas - broches canetas comuns -- canetas estamii"U19
gráficas - canetas para desenho
canetas-tinteiro - :aixas para papéis - caixas registradoras - - caEDIFICIO
rimbadores - carimbos - cestos para papéis
classificadores - cofres - caiadores - colas para
ARARUNA
escritório - compassos - conjuntos
a
Requerente: Condomínio do um, para secretária - cortadores de papei - datadores
pósitos para
cio Araruna.
•
cola - descanços ;anis e caLocal: Guanabara. •
netas - desenhadores - - duplicadoClasse: 33
de cópias az espátulas - esponArtigos: Título de Estabelecimento. ras
jas para escritório - esquadros 834.320
N9
e.stereocaatógrafos esteraaarafoi
-• estileles para papéis - estojos
para canetas - estojos de lápis fichários - altas gomadas • - fitas
para máquinas - furadores de Papei - .ru.sis - ganchos para papéis
•,GUANABARA
- giz para escrever e desenhar ugodata” goma-rábica - aema-.
Requerente: Real ,- Rio, Crédito, dores - mantes para lapiseiras Financiamento e Investimentos
grampos para escritório - guardaS.. A. papéis - guarda pontas de lapas -Local: Guanabara.
índices para arquivar documentos Instrumentos de desenho - de es•
Classe: 23
Artigos: Título de Estabelecimento. crever e para selar - jogos para
mesa de escritório -- lacres nata en219 834.321
velopes lápis - lapiseiras - espatacas - máquinas de apoa'ar hlpis - de calcular - de endereçar de escreiéer - de grampear - de
registrar a somar - megalógrafoa •malhadores de dedos para ascritória
- multiplicadores de capiasf - nora
mógrafos - palhetas de pintos pantógrafos - papel carbono - papel atendi - pastas de arquivo pastas de mesa - pastéis de tinta
para , desenho - penas - percavejoe
- perfuradores de escritório - pesos para papéis - pincéis para deRetreerente: Raivar, Silva &
senho e para cola - planchetas Ltda.
•
ponteiras de borracha para dedos Local: Rio Grande do Sul.
ponteiras de lápis - porta-bloco.s Classe:* 38
porta-canetas - porta-carimbos Artigos: Calçados em geral
porta-cartões - porta-papel porta.
EDTFICIO

ANGLIA

REAL— RIO

s‘ksesP'"°

•

;

Guinta-feira

DIÁRIO
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•

penas - por taatinteiros - prende- exceto quando vestuário) - mortalhas
i ddres de papéis - preneas de escri- - mastros -- nesgas - ombreiras tório - raspadeiras. - registradores palmilhas - passamartarias - passamade nes -- paivos - pingente* - pot:Ide tis° em escritório-éguas
uso em escritório e para desenhas - polis - portetores de pano para col' separadores de papéis - separadores aria - rédeas de qualquer tecido para arquivos - sinetes,- "steuclI" rendas - sacas - sacolas - sacos - suportes para canetas e haplis a - sianinhas sutachra - tampos não
taboca para desenho - tecnIgrafos
classe - telas para bordar
- tintas para narinabos - pr dese- de criaras
- tiras - vieizes e vergas.
nho . - para duplicadores - para
escrever e Para marear - umecteClasse: 36
umedecedores
. -cédores de dedo:*
para copiar e vidros, de cola.
Abrigos quando vestuário - agaralhos
Classe: 22 -'- - alvas - anáguas - aventais - babatinas
Artigos: Carretéis de linha -- tios braloll - barretes - batas
de algodão - tios de amianto para - bermudas :- blusas - blusões boleros
bonés -- bonetecelagem - fios de cânhamo para boinas
tecelagem - fios de celulose para guias
botas
botinas
cache-cols
tecelagem - fios elásticos para te- cachtales - calçados - calças calcelagem - fios em geral para tens- cinhas - calções Inclusive para esporte
lagent - fios de juta para -mela- ,- camisas inclusive para esporte gem fios de lãs - fios de linho -camisas-pagão
- camisetas - camisopara tecelagem - fios de naylon
capas capotes - capacetes
para tecelagem- - fios de pelos . pa- las
cara tecelagem - fios de plásticos carapuças - cartolas - cascos
casquetes
casulas - Crioupara tecelagem fios de rayon pa- lcine
chaIes
chapéus
chinelos
ra tecelagem - Boa de seda - fios las
chuteiras - cintas cintos - cintude sorrir - fios - linhas e lila
rões a- dergy-man - colarinhos - coia crocbet e para tricotar para bordar - linhas pára coser - letes _ ~mações - corpinhos dolmans
linhas para tricotar - novelos de cuecas - cueiro. - calotes
. lã e novelos de linha,
espartilhos
- dominas - echarpes
fantasias - fardamentos
- estolas
Classe: 23
- fardas fraldas - fraques - galocidos de crepe - tecidos de cretone -- dias
galidolas -- garros - guardadas em peças - falar - linhagem - pa - gravatas - hábitos - japonas
morim - musselina - organdi - paca- -- Jaquetas - lenços
libras
ligas
paco - pano-couro *- panos em peça - 'ingerias ~Juvas - macacões para qualquer fiai percal -perca- maillots
mandriões - manípulos smantas de aso pessoal
m - retalhos de tecidos - sarja
sarjinha tafetá& - tecidos de algodão mantos -- martas a- meias - modelatecidos de ami- dores - palas - paletós -- pantufas
- tecidos de alpaca
anto- tecidos entremeados da borracha - paramentos - peignoirs pekrines
- tecidos de cambraia - tecidos de - peles quando vestuário - perneiras
pijamas -- peitilhos cánhemo - tecidos de casota- tecidas - peugas
de caseraira - tecidos impregnados de poliainas ponches puloveres pucarvão para revestimentos - tecidos nhos
quimonos
renards
regalos
roupas brancas
de celulose - tecidos de selim - te- - robes de chambre
cidos de crepe -tecidos de cretone - de USO pessoal - roupas feitas - rou• tecidos de elásticos - teddoa de fla- pas-para eaporte - roupões - saias
aborta - slaks
nelas - tecidos de fusa% - tecidos de sandálias - sapatos
Sobretudos -- steinas
gabardine - tecidos de ganga - tecisoutiens -ganas
&apensados .-- taildos de gase - tecidos de gorgorão - meter
tecidos de guta-percha - tecidos im- lerias - tababartei
tiras
toucas
a permeáveis - tecidos impregnado' de - túnicas - turbantes •-• uniformes qualquer material - tecidos isolantes em
véus e vincas.
peça - tecidos' de lentes/ - tecidos de
Classe: 38
juta - tecidos de Ri - tecidoa de linho
- tecidos de malha - tecidos de matéAgendas em branco - albans em branria plástica - tecidos de nalon eidos entremeados de ouro -- tecidos co -argolas de papel ou papelão de papel - tecidos plásticos - tecidos aros de papel ou papelão -- balões de
.entreineados de prata - tecido de raiai papel par enfeitar - bilhetes de Ingres;
•
-- tecido de rayon - tecidos de seda sos e de passagem - bobinas de atapel
blocos para anotações
blo- tecidos de sedai - tecidos em ge- cos para cálculos- blocos para correiral tecidos para quaisquer fina de pe.
blocos para desenhar ças - tecidos revestidos a qualquer ma- pondancia
brochuras não
terial - tecidos de vidro - tecidos de blocos para escrever
cadernetas em branco
viscose - telas em peça - exceto de Impressas
metal. resultantes de tecelagem Tussor cadernos escolares - cadernos para decapas de
senho - caixas de papelão
e veludos.
papel
para
documentos
carteiras
de
Classe: 24
papel e de papelão cartolina - carAdarnoa de pano - alaniares alfor- tões de identidade e de visitas - carges de pano - algodão para alfaiate tões em branco - cartões índices -atacadores - ataduras (exceto para cartuchos de cartolina - não de outras
fins medicinais) - bicos - balsas - classes -• chapas de papelão para fins
bordados - borlas aaa braçadeiras - diversos - chapas planográficas
chebrocados - cadarços - capas para mó- ques em branco - duplicatas encaveis capas para raquetes -- capas dernações de papel e papelão - envepara instrumentos musicais - carapuças lopes -- envólucros de papel e de pa(exceto vestuário), chumaços de algo- pelão - etiquetas - faturas falhas
dão - coadores de caf; - coberturas de celulose - falhas de papel e de papara cavalos - pala pianos e outras - pelao .- falhas indicas - guardanapos
cordões de qualquer tecido - debruns de papel - lenços de papel - livros
- droquetes - elásticos para vestuários comerciais em branco -- livros de con- enchimentos de pano - enfeites de tabilidade - livros fiscais em branco pano-- entremeios - entretelas - es- livros não impressos - malas de patopas de algodão para alfaiate ata pelão -- maletas de papelão mataquatas de pano - feltros para' limpe- borrão - notati fisca s - notas proza - jestoes - filtros de pano - fi- missórias -- ornamentos de papel -tas - fitilho - flanelas para limpeza papel absorvente - almaço -- alumiaipapei
,galardetas - franjas - galões
zadc
celofane
crepon
mechas -Ç mochilas, (mantasaarta -- papel celulose
laços
papel de li••

•
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alio
de é.cla -.- papel encerado -papel estanhado
Papel•Isigianico
papel impermeável - papel linha dágua -- papel para desenho - papel
par embrulho - papel para impressão
- papelão para qualquer fim papelinhos para fins variados -- passagens
de papel ou tartolina•- pastas de cartolina
promissórias em branco -- recibos em branco - recipientes de papel
e de papelão
rosetas de papel ralo de papel
rótulo de papel - sacos dê papel .- talão de cabogramas
talão de ingressos talão de passagens - talão de promissórias - talão
de radiogramas - talão de recibos talão de telegramas
telegramas em
branco - tubos de cartao - de papel
e' de papelão
tubetas de cartão de papel e de papelão e vasos de canta
Una ou papelão
Rio, 21-12-67:
Assinei e encerrei
391 laudas do expediente. Naton
Aipins Xavier, Diretor do S. Documentação.
Ta,RMOS DEPOSITADOS EM 1 DE
DEZEMBRO DE 1967
N9 834.326

•

varetas para 'cortinas de banheira!' SI

para "boxes" de chuveiros; cantai]
mirim para banheiras e Para 1204"

-nas" de chuveiros; barcas 'e grade,

de segurança para evitar quedas
N9

À

834.331

VERITENDER
Com,panhia„,Switt do 4,
Brasil S.A.
"
Local: eito Paulo
Classe: 41/

Requerente:

• Artigo: Presunto
NO 834.334

)4TIII-catnIIINTIL
Indústria Brasi3

.4

ri

Requereate: Amél:a Machado
Local: São Paulo
Classe: 14
Artigos: Mamadeiras
Claase: 39
Artigos: Bico para mamadeiras e
chupetas
Classe: 49
Artigois: Mamadeiras de briumaadia

Requerente: M. C. Castro - Com Ircio e Representações
Local: Guanabara
Classe: 46
•

N9

LÁS*

834.326

Artigos: Detergentes, calafetação,
cara para lustrar, cara para conservar
brilho, buchas para polir, lixas
N9,834.327

100, Soc.10wie

Industrià de Olinda
Requerente; SI*0 - Sociedade
Industrial de Olinda .

•

Local: Pernambuco .
Classes: 33 ---. 36
Titulo de Estabelecimento
N9 834.328

Natal Jovem

Requerente: minam Araujo Lana
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Discos fonográficos
' gravados •
N g 834.330

SHOWERFOLD
Requeente: Kinkeatt auutastriee

Incorporated
Local/ Estados Unidos da
América
Classe: 11
Artigos: Artefatos de metal, a saber: arrnacões para banheiras e para
"boxes" de chuveiros e guarnições
Para as IneSinfik; portas e painais
para banheiras e para "boxes" de
cruveirost Evades para banheiras e
para "boxes" de chuveiros; barriu e

ampla puS404.

Requer:- . ...-

,,a Dulcora 8. A.:

Locai. oao Paulo

Classe: 41
Artigos: Saia-a. enocolitics, oobe,..tu.
ras para claces Copa bombons colos, cai arnaloaracanfeltos, daces trum
tas, legumes. essências aromáticas,
farinhas e massas alimentícias flo.
coa de cereais, gelatinas, goma de
mascar, pós pala pudins, Praline-%
sorvetes, suéos e aropes para fins
alimentares
•

NO 534.335

1

LAMINAC
Ind. Brasileira
Requeaepte: Daminae, Ltda. Produa.
tos Matalu'rgicos
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Metais em bruto ou patetala
mente trabalhados, usados nas indús.
talas, a mbar: aços. alumínio. •lpa.
ca, antimónio, argentara bronze,
Jhumbo. cromo, cobalto, cobre, esta*
nho, ferro latão. magnésio, manga.

nes. niquel, ouro, platina, prata,
tungatanio, wolfranio e zinco
. Classe: 11 •
Artigos: Acessórios de metal pa a liannheiros õ lav ati5rios, açucareiros, .1.1a.4
'Umas, almofarizes, arames. arestas.
argolas, aros, arruelas ;. baldes, bisa- aa'
gras, brocas, „cabos, caçarolas, cadia
nhos, cafeteiraa, caixas de embutir,
caldeirões, canecas, canivetes, cila.
liras, chaves, coadora*, colheres, conchas, correntes, cravos, cravos para

.
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Serraduras, cremonas, dobradiças; eiNe 834348
N9 834341
xos, ensacas, enzaaões, 'fardas, espelhos paia techanuraa, espumada:ma
estampas, facas, fechaduras, fectias,
ferrolhos, fervedores, fôrmas, Pannas
MÁSSÁGE
para doces, frigideiras, funis, galondstri a Brasil 1 el ra
teima, garfos, gonzos, grelhas, ilhóSe3, lagariços, laminas para barbear,
iingue.as, maçare.as• mandris,
bairetas, martelos, mexedores -para
Requerente: Malharia Irmloa Daher
forno e fogão. navalhas, panelas, pás,
Daud S.A.
pais de tanso e fogão, passadmes. PaLocai: São Paulo
rafusos, peneiras, pias, racmatas, piClasse: 10
nos, porcas, pregda, puxadores, que- Requerente:.. Pan Produtos AllmentiArtigos: Meias cirúrgicas
cios Nacionais S.A.
bradores de noaes, raladores, ralos
Local: São Paulo
k para pisos, rebites. rolamentos em ge179 834.347
Classe: 41
.
-- rai. iodanas; fachos, taramelas, tesouras, trancas, tanquatas, trens de Artigos: Cigarrinhos de chocolate
acídia e trincos
eturtig eaenqo D vyiijiamai
N9 834.342
Ns. 834.337-339 •
~0 DE *emi
!
Requerente: ~TEM — Segurança
Patrimonial e do Trabalho de
lanprilsas Ltda.
Locai: São Paulo
Classes: 8 e 50
---- ?rase de Propaganda
Na. 834.348450
• INII057MA ilRaStaanta

Na. 834.354-355

LIMAL

íNti: I3RASILEIRA

Artigos: Laranja, banana, abacaxi,
ameixa, limão, melancia, morango,
pêssego, uva, abacate
,
Classe: 43
Artigos: Suco concentrado de frutas,
águas minerais e semelhantes, taropes artificiais para refrescos
N•s, 834.356-357

r

• Requerente: Pademare Fábrica -de
' Materiais de Construção S.A.
Local: São Paulo
Classe: 38
o
Artigos: Alcatroa; preparado para as
'Indústrias, ceras para uso nas indústrias, cosas, pastas adesivas, resinas
sintéticas, tintas sintéticas e tintas
compostas, plásticos em lâminas e
em copas, isolantes plásticos, plastificantes, vernizes, esmaltes, embalagens plásticas, guarnições de material plástico para -utensillos e objetos, tubos de plástico, malas, plástico para coberturas, conexões de .
plásticos, baldes e vasilhames
-Classe: 16
Artigos: Argamassas, azulejos, chapas isolantes, estuques, ladrilhos, lajes, manilhas, massas anti-ruidos,
mamas para revestimento, mosaicos,
partilhas, pilares, pisos, rodapés, te.. coa telhas, tijolos, tintas para construções, não Incluídas em outras classes, tubos de cimento e vitrola
Ciasse:
Artigos: Abrasivos para polir; otras
e pastas para conservar, polir, lustrar,
detergentes, esponjas de aço para polir, esponjas quimicamente preparadas para polir, goma para lavanderia,
graxa, lixivia, lixa, massas para brilhr, para lastrar c para polir, óleos
apara lustrai', -panos qtdmicalnente
"preparados para tirar Manchas, po'rodas para dar e conservar o brilho,
!sabões, saponáceos, tinta para lustrar
polir, removedores, estearina e vela
279 834.340

KLINGELBERG
iIRASILEIRÂ

Requerente: Pan Produtos Alimentícios Nacionais S.A.
Local: SÃO Paulo
Requerente: Mecânica lagoa
Classe: 41
Capozzi Ltda.
Artigo: Bombom Local: São Paulo
Classe: 8
N9 834.343
Artigos: Máquinas operatrizes e suas
partes integrantes, motores, engrenagens para câmbio, corta e pinhão,
KoDB3""
satélites e planetárias, para
diferencial
Classe: 21
Artigos: Auccanoveis,-- caminhões,
-Requerente: Modesto Di Donato
aviões,
amortecedores,
alavancas de
Local: São Paulo
*câmbio, b.equas, bicicletas, carros,
Classe: 32
casada, dicção, eixos de
Artigos: Agendas, álbuns impressos, carroceriaa
Irene, pára-lamas„ pára-orialmanaquas, anuários, apostilas, bo- direção,
rodas paar veiculos, varetas de
letins, calendários, catálo gos. eacielo", sas,contrõle„
veiculas e rana partes
~ias, dicionários, folhetos, folhiIntegrantes
nhas, jornais, livros impressos, músiClasse: 11
cas impressas, revistas e roteiros
-Artigos: Alicates, arame, arruelas;
Impressos
bandejas, blocas, bules de matais Comuns, cadeados,. caldeirões, enxadas,
N9 834.344
lacas, fechaduras, limas, latas, ma-

LIMONAL
IND. BRASILEIRA.

Requerente: Dado EgistO Ragazzo

Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Laranja, banana, abacaxi, ameixa. limão, melancia, morango, péereqo.
uva, abacate
Classe 43
Artigos: Suco concentrado de frutas,
águas minerais e semelhantes, xaropes
•

artificiais para refrescos

nn•••-•.-^

834.358-3f0

Ep
IND. BRASILEIRA-

Requerente: Sodedale Técnica Freio
de Ouro Ltda.
Local: São Paulo
.%
Classe: 6
Artigos: "dores ,anéis, bobinas, bombas, brunidores, • buchas, caldeiras a vapor, carburadores, cilindro; --eixos, 111tros como parte integrante de máquinas, máquinas de costura, motores,
utensílios de máquinas não hortícola*
nem agrícolas. vál vulas, cam isas e Oa5es para motores
Classe: 21
Artigos: Automóveis, candnhees, aviões,
amortecedores, alavancas de câmbio,
breques, bicicleta; carros, carrocerias,
chassis, direção, eixos de direção, frei"
chados,' molas, pregos metálicos, ser- para-lamas, para-brisas, rodas para vet.
rotes, tesouras, torquems
E 8 et 11-1 I/ E
calos, varetas de contrale
Classe: 7
1(9 834.351-353
Artigos: Adubadeiras, capinadeira; anRequerente: Alberto Rui de Martins
cinhos mecânicos, arados, celfadeiraa,
Ldbo
debulhadoras, emOladmes, ~dado.
Local: São Paulo
res, niveladores de terra. plantadores.
Classe: 23
, pulverizadores, semeadeiras, tratores
Artigos: Tecidos
Tecidos para confecções em
agrícolas
EIRMILÉRA
geral, para tapeçarias e para artigos
de cama e mesa: Algodão, alpaca, cila
N' 834.361
nhanso, cetim, caroã, casimiras, faRequefente: lidecanica Irmão
zendas e tecidos 'de lã em pecas, juta,
Capotai Ltda.
jersey, linho, raylon, percalina, rami,
Local: São Paulo
REt. ,LUX
rayon, seda natural, toldos PlástiClaase:
cos, tecidos impermeáveis, tecidos de Artigos: Máquinas operatrizes e suas
IND;* BRASILEIRA.
pano couro, tecidos sintéticos e
partes integrantes, motores, engreveludos
nagens para câmbio, corda e Pinhão,
Requerente:
Armando Luiz Borba
satélites e planetárias, para
Local: São Paulo
'
Na 834.345
diferenciai
.
Classe: 8
.
Clame: 11
Arti
gos: „óculos anti-ofuscante, Placas
Artigos: Alicates, arame, arruelas
e visores and-ofuscantes
.8 Q U • I II_E
bandejas, arocas, bules de metais comuns, cadeados, caldeirões, enxadas,
, N9. 834.362
facas, fechaduras, Limas, latas; maRequerente: Alberto Rui de Martins chados,
.molas,
pregos
metálicos,
serLtibo
rotes,teasuras, total:loas
Local: São Paulo
SPUMON 1
Classe: 21
Classe: 23 a
Artigos: Auttedvels, caminhões.
Artigos: Algodão, alpaca, cánhamd, aviltes, amortecedores, 'alavancas da
INDOSTRIA BRASIIBRA
"Requerente: Para Produtos Aliena- cetim, caroá, %uh:liras. fazendas -e cambio, breques, bicicletas, urros,
Requerente:Madeiro Itedr:oes do*
tidos Nacionais S.A.
tecidos de lã em peças, juta. Jen", carrocerias, chamas, direção, eixos de
Santos .
Local: São Paula
linho, nylon, percaltna, rama rayon, direção, freias, pára-lamas, pára-br'\
Classe: 41
' seda natural, tecidos plásticos. tecicht sai, rodas para vetado, varetas de
Local: Minas Gerais
AMBOS: Chocolate connsastanha do Impermeáveis, tecidos,de-Pano couro.
Classe: 41
-contrOle, veleu/ne e suas partes
L
Pará
tecido sintéticos e veludes integrantes
Artigos: Sorvetes e picolés.

•C

RI•

1

.-

agi:crente: Dado Baldo Baga=
Local: São Paulo
Classe: 41 -

.-

./
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N9

834.363
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N9

834.369

N9

PATROCINIO

834,374 •

N° 834.378 ,(

11.1M,Ma

"""°mEBURITI
rrr

tequerente: Jair do Patrocínio e Avelino do Patrocinio
' Local: Minas Gerais
Classes: 28, 33, 45 e 50
Sinal de Propaganda - N° 834.364

me eu ama

nonicumunA
PATROCINIO

FLORA.

SAYONARA LT-DA,

Local: Minas Gerais Nome de Empresa
N9

834.367'

Requerente: Divino Alves Rodrigues
Local: Minas Gerais
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana simPles
e composta
N9 834.375

4

:MILANO,

Requeremik: Jair do Panocinio e Alm, Requerente:-Jonas da Cunha Rodovalho.
Uno do Pabochdo
Local: Goiás
Local: Minas Gerais
classes: 23, 24, 35, 36 e 38
Classes: 28, 33, 45 e 50 .
Titulo de Estabelecimento
Titulo de Estabelecimento
N° 834.371
N9 834.366
, DISTRIBUIDORA DE DOCES

ris _

len s.i.iasi. 11111

.suue.is *r. avais de
Requerente: Jair, do Patrocínio e AveVasconcelos
lino do Patrocínio
Local: Minas Gerais
Local: Minas Gerais
Classe: 42
Classes: 28, 33. 45 e 50
Titulo de Estabdedmento
• Artigos: Aguardepte de cana, simples
ou composta
N° 834.365
N° 834.370

PATROCINIO

rau . sera a amar

SUPERMERCADO

VENDÃO
Requerente: Abro Attux & Cb. 'Ltda.
Local: Minas Gerais .
Classes: 15, 38, 41, 42, 43, 46, 48 e 50
Sinal de Propaganda
N

9 843 .372

Requerente: Denasa
Desenvolvimedo
to INlacional S.A. — Crédito, Pinandan
wento e Investimentos.
-•
-Local: Guanabara
blribl de Propaganda
Classes: 38 e 50
N°5 834.380-382

aIOstIts nanutu

'meu Cadentgo4
Indústria Brasileira

Requerente: Walter de- Souza Coluna

Requerente: Tintas Coral S.4,
>cal:. São Paulo
1.11
Classe: 4
Artigo: Lacas
Classe: 28
Artigos: Esmaltes, lacas, tintas e seg ,
nizes

Classe: 16
- Local: Guanabara
elasse:.38`
para paredes, ititinatk
Artigos: Blocos para corresponde:nega, Artigo::: Tintas
.portas e Janelas
para cálculos e para anotaçties, brochuras- não impressas, cadernos em papel
N9 834.383
milimetrado, quadriculado e em branco
para escrever e para desenhos, cadernetas e cadernos de lembranças e pari
brindes, e capas de documentos
<Z‘e'
N9

834.376

VANGUARDE
- 'INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Requerente:
V uar
riaean8o
mtéliecipretrênica
.
In- Requerente: Edson de Souza DM:IMÃ
Local: Minas Gerais
)
Classe: 41
- Local: Guanabara
Artigcs: Café torrado e moldo I
Classe: 8
Artigos: Indústria e Comércio de AsaN9 834.385
,. relhos Elétricos e Eletrônicos

e.

N° 834.377

IF.A.B.E.M.-- FUNDO

DE N A 5A 4•••n••.
oestroavemino IM
NA
••n••••••n••n• • 1•••••••••91$

f AUTOFINANCIAMENT O

ACCO

Requerente: Rubens Tavares de
Vasconcelos
Local: Minas Gerais •
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana simples
e composta •
N° 834.368

L IA

DE BENS MÓVEIS

Requerente: remando Carrilho 1et6vd11
Local: Guanabara
Requerente: Denasa — Desenvolvimen. Classe: 50
• Requerente: Divino Alves Rodrigues to Nacional S.A. — Crédito, Financiai;Artigos: Objeto: — Adrainistraçtki
Local: Minas Gerais
mento e Investimentos,
Lens, comigra e venda de imóveis, coo
Local: Guanabara
Classe: 42
retagenz de imóveis, finandamento
Nome
Comercial
Artigos: Aguardente de cana - simples
e composta
DP 834.384
II
N9 834.379
N° 834.373

ICIIIIIMTE IF """""1

mi mi Bill 'ardil!! ,*
~na.

Requerente: Rubens Tavares de
Vasconcelos
Classe: 42
Local: Minas Gerais
Artigos: Aguardente de pura cana simples ou composta

Requerente: Divino Alves Rodrigues
Local: Midas Gerais
•
Classe: 42
•
Artigos: Aguardente de cana simples
e composta

Requerente: Atlas Imóveis Ltda.
Local: Guanabara
Nome Comercial

Requerente: B. Monograsso
Distilaria Bellard
Local: São Paulo

4
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'
("least,. 42
Artigos: Aguardentes, anizes, aperitivos,
bagaccira, batidas, bater, brandy, cerve;as, chopps, cidras, conhaquec, femet,
genebra, genebrita. gengibirra, gin, kummel, licores, parati, ponches, quinados, ruiu
N9 834.386

JOR.

N°

834.391

1• 834.394

•

.5-‘550

Janeiro de 1968

„,„,„ .

-

Yi9

834.404

I M.PORTEX
Requerente: importe: Ltda. ---, Representações, Importação e _Exportação
Requerente: Comercial
Local; Distrito Federal
Berclat Ltda.
Ramo de Atividade: Representações, Estabelecido no Rio Grande do Sul
Importação e Exportação
Classe 1
Artigos: Produtos guindam usadas
nas indústrias
N9 834.395
N9 834.405

Requerente: Juan :Lota 134kara & Pilho
Limitada Requerente: Indústria e Comércio de
Local: São Paulo
Produtos Químicos Alvorada Ltda.
CInsse: 50
Local: Distrit) Federal
Ramo de Atividade: Indústria de
Classe: 46
confecções
Artigos: Artigos e preparações para
conservar, polir e Irapeza em geral, a
N° 834.387
saber: algodão prol:arado para limpar
metais e móveis, anil, amido, azul da
Prãssia e Ultramar para lavanderia.
abrasivos quando para conservar e polir, barrilha, buchas para limpar e polir; cêra Para assoalhas, composições
para limpar maquinismos, carbonato de
Requerente: Afifi Logi Bichara .5 Filho potassa. cara para 1-wa ;daria; detergen•Limitada
tes; extrata. de anil; flanelas preparaLocal: 5to . Paulo
das para limpar metais e móveis. fécula
,Classe: 50
para tecidos, fósforos; goma para enRamo de Atividade Indústria de gomar, goma para lavanderia e lavaconfecções
deira, graxas para calçados; líquidos
para tirar manchas e branquear roupas;
N' 834.338
óleo para limpeza de carros; preparações para desengordurar e branquear.
pomadas para calçados, pasta para polir, preparados químicos para tinturaria e lavanderia próprios para tirar
manchas de roupas, . preparados para
lavar, pós de brunir metais . soda para
Requerente: Holland-Rant-os Company, lavanderia, sabão em pó, sah§s) comum.
saponáceios, sulfato de soda, silicato
Inc.
focal: em New Yoric. N. Y. EE.IIU. de sódio, soda cáustica; tijolos de polir; velas
Classe: 48
Artigos: Lenços quimicamente tratados
N9 834.392
para a limpeza das mãos e da pele

VIA 5 H - P
NI 834.389

JORGETEX

rojei c, is
izorwe,
Indústria Brasileira

•

• Representações
Moraes Ltda,

Requerente: Joaquim Marques
Local: Guanabara
Requerente: Representações lloraea
Classe: 42
Artigo: Aguardentes anises. ,aperitivos, Estabelecido noLtda,
Rio Grande do Sal
baaaceira, batidas, cachaça, cervejas,
Nome comerciai
conhaques, gin, licores, parati, quinados,
rua, vinhos, vodka e whisky
N9 834.408
N9 834.396

/Gr. L DE IPANEMA

..
Salsicharia Keil; Ltdà

Requerente:- Salsicharia Kehl Ltda.
Requerente; Mario Guilherme de Souza Estazelecido
no Rio Grande do $UI
Peixoto
Nome comercial
Local: Guanabara
Classe 32
NY 834.407
Artigos: Jornais, revistas, programas
radiofõnicos, publicidade radiofónica

EBER

--N9 834.397
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

Requerente: Malas Weber 8. A. Indústria e Comércio
Estabelecido rio Rio Grande do Sul
'Classe 35
Malas; frasqueiras; b olsas; .
Requerente A. A. Lopes G Cia. Ltda. sztigos:
pastas; maletas; sacos de viagem;
Local: Guanabara
sacolas; valises; caixas de couro; caClassem.41 — 42 43 — Titulo
pas para albinia:. livros e documentos;
Gênero: Panificação e confeitaria, fa- estojos; porta-blocos; portarc.baves;
bricação e venda de artigos comestíveis,
porta-niquela e Porta-mita&
de tóda a espécie, _bebidas em geral e
$9 834.408
refrigentes, águas minerais refrescos e
sorvetes

ALENCAR

1.411,1n11

N's 831.398-401

Requerente: Afifi LotB. Bichara 8 Filho

Limitada
Local: Sào Paulo
Requerente: Companhia Brasillense de
Cervejas S.A.
Classes: 12, 13, 22, 23, 24, 28, 32,
Local: Distrito Federal
34, 35, 36 e 37
Classe: 42
Titulo
r
Artigos: Aguardente, anis., aperitivos:
bagaceiro, batidas, brandy, bitter; caN9 834.390
chaça. cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte fermentado: fanes; genebra, gengibieza; gin, gingar kirsch,
kommel; licores; marasquinhos; metal.;
piperment, ponches; rum; sucos de frutas com álcool; vinhos, vodka; whialtY

.

-

N9 834.393

ALENCAR

CV
12444'
tZ57
`Cn

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: A. A. Lopes 8 Cia. Ltda.
N(b
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviço: de Confeitaria em geral, para
banquetes, batizados, casamentos e ser' 12)
viços correlatos, inclusive fabricação e
venda produtos de confeitaria, bebidas
e refrigerantes
Classe: 41
~mente: Malas Weber O. A. InArtigos: Artigos da classe
dústria e C4WAértgo
Classe: 42
Estabelecido no Rio Grande do Sul
Nome comercial
Artigos: Bebidas alc6olicas .em geral
Classe: 43
834.409, 834.410
Artigos: Refrigerantes e águas minerais,
bem como refrescos_em geral .
•

N9 834.403

"les°
\cçs

B AÚ

;

Indústria Brasileira
Requerente: José Pereira dos Santos Requerente: Compaahia . Comercial de
Local: Distrito Federal
- • Antiaraérveis
Local: Goiás
riaçsí- 36— Titulo
Classe: 21 — Ias:gaia
Local: Guanabara

"tRsvo

jalio Gergiuzo, Brasileiro
Local; ..Guanabara
Requerente: Luch:Ánter Maciiirbs. CoClasse: 40
merciai S. A.
Artigos: M.veia eu geral
Estabelecido no Rio Grande do Sul

Requeredte:

•
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Classe 4
Artigos: Substâncias de origem animal.. vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados
Classe 45
Artigos: Sementes e mudas para a
agriculta:ft, horticultora e a floricultura; fiem naturais
4 149 834.411 e 834.412

4 Zil
. -er.0,
tái41,
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N9 834.423

249 834.416
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349

834.428 ,

•.GAIOLA

DENER

:IRDOSTRU BRASIMA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Gaiola eitedae Ineantis1
. Ltda.
Ifequerente: Dener S. A. Difusão
Estabelecido na Guanabara
Industrial de Modas
Classe 36
Estabelecido em fião Paulo
' Artiges da clame
Classe 35
Artigos da classe
24' 834.423
Na. 634.417 e 634:418

Requerente: Cantina Sorrento S.
Estabelecido na Guanabara
Classe 50
Serviços: em bode, cantina, pitaria.
restauratne, churrascaria, cervejaria.
bar
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos: Salgadinhos em geral. refeições prontas, carnes em geral
Requerente: Invicta C. A. — ComerClasse 42
. cial e Construtcre
Artigos: Cervejas; choup, vinbos; 11
Estabelecido em Sen Paulo
votes: aguardentes; batidas; ruce;
•
Classe 16
ttisque; fernet; biter e vodca
Artigos da etasse
, classe 50
Classe 4.3
•
Artigos da ceasse
ertiges: Aguas engessa Sirtiticiais e
naturais; bebidas não alcoólicas; guaNQ 834.419
ranás; refrescos em geral; refrigerantes; sodas; sucos de frutas para
bebidas; xaropes casos: 33, 41, 41 43 e 50
Titulo
•

Requerente: Banco Monteiro de
, Castro S. A.
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo
le9 834.429
Requerence: 'nat., Lorenzini S. A.
Produtos rrerapéutleos o
seolegices
Local: São Paulo
Clasess 1, 2 e 3
Insígnia
Ns. 834.424-426

Banco Geraldo Brasil:
Requerente:. Banco Monteiro de
Castro S. .6.
Local; Guanabara
Classe 33
Titulo
249 134.430

POLYBALIVI

lie 834,413

Requerente: Theraehemie Chendsci
Therapeutesche Gesellschaft MBIZ,
Local: Dussoldorf, Alemanha e
Classe 48
Artigos: Preparados para a traPeea,
tratamento, preparo ou condiciona..
Wateúd0. UM04 ~gol
Requerente: Vidraçaria J. Araújo mento,
ou tinerimento de cabelo
Sociedade Anônima
Local: Guanabara
N9 834.431

Requerente:. Cerea.mer- . Serviço de
Assessoria da Pesca learitima Sr;
- Estabelecido. em São Paulo
Classe 50
Artigos da classe
•
•
Requerente: Distribuidora Petraleum
- 49 834.420
Altana Ltda.

Casou
Artigos:. Argolas de metal, aros de
metal, armações de .metal para vi-

'POLYSPRAY

trinas, botões puxadores de metal,
braçadeirae de metal, cabides de metal, cadeados de metal, canos de Receie:rente: Therachemie Chernrkse4
carretilhas de metal, chaves de me- Therapeutische Gesellschaft 111311
tal, crivos de metal. cruzetas de meLocal: Ditam/dor!, Alemanha
tal, cunhas de metal. dobradiças de
Estabelecido em Miana Gerais
metal, espelhos metálicos, -fechada:e
Classe 48
EIBECAKtli a. SERVIÇO DE
sita de metal, fechos de metal, fere. Artigos: Preparados Para a limpeza,
Classe 47
relhos
de
metal,
Maçanetas
de
rnea
tratamento, preparo ou cendleiona4
Artigos: Combustivels; lubrificantes e Assuam& DA PESCA
tal, trincos de metal, roldanas de mento, penteado, fixação, coloraçã
produtos para iluminação e aquecimetal, trilhos de metal e trancas de
ou tingimento de cabelo
mento
mafrimi sio,
metal
•
149 834.432
11' 834,414
seendço de
Requerente: Sereamar
Classe le
Assessoria da Peca Maritica el/C Artigos: Azulejos para construções,
Estabelecido em 'São Paulo
caibas de telhados, caixilhos, esquaNome comercial
drias, Iõrres, janelas, ladrilhos, lageotas. lages, manilhas, mozalcos, portas,
•
N9 834.421
telha. tijolos, venezianas e vitads
Classe 25
INDÚSTRIA BRAMIRA

CONFIANÇA

POLYHEREi'

Artigos: Bllselots artistioos, bustos, Requerente: Theracherale Cheraiseb
escapulários, eecialtures, estarnpas, Therapeirtische Gesellscheft 1V/1311

estátuas. estatuetas, gravuras, imaLocai: Düsseldorf, Alemanha
gens, obras artisticas, obras de pinClasse 48
tura, painéis, paisagens, pinturas Artigos: Preparados
para a limpeza,
artísticas, quadros artísticos, senti- tratamento, preparo ou
condiciona-,
• nbes, suportes estie:Ices para vitrimente. penteado, fixação, colo:1100
nas, vistas paisagísticas
_qp tingimento de cabelo
N9 834.427
N9 834.433

Requerente: Uniu:ara Pirotécnica
Carajá Ltda.
Estabelecido em Minas Gerais
Classe 18
Artigos: Pegos de artificio
Ne t54.415
.

'JAZE

REVETINA PEDAGÓGICA

- 00111630I0 E Intirrn
Requerente: ImpOrtadora e
Jr-•
dera Jaze Ltda.
DE yin..145r7 r la m/
Local: Guanabara
Classe 'I
Requerente: Letros • Didetioas Ediro Requerente: ~Latida Cineraatogre
Artigos: Máquinas de sericultura e Requerente: C.T.R.
fica O. A.
rial Ltda.
CemArcio
jpseeeeedee em minas Cifrais
Estabelecido na Guanabara
horticultura e suas partes integranIndústria de Relógios L1de.
tete Grandes instrumentos agrfoolas,
Classe 32
Classe 32
Local: Guanabara
Inclusive tratores
47m filme revelado
Artigos: VOA revista impressa
Nome comem:ai _.DE 141PAS GERAIS

0-

-

•••
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149 834.434

SUTORBILTI
Requerente: Falhar Compaqy
Local: Catasauqua, Estado de
Fennssylvania, Estados Unidos
da América
'
Classe 6 .
rtigos: Máquinas e suas partes Inictegrantes não Incluldas nas classes
3. 10 e 17. Ventoinhas r 'ou ventila' dores automáticos
.g9 834.435

DIÁRIO OFICIAL
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149 834.433

24.9 834.444

1,DUNLOP"-:0$
. pany
Requerente: The Dtmlop Com
Líralted
Local; Erdington, Birmingham,
Inglaterra

Classe 49
Artigos: Bolas de golfe

834.451-452

[D19E11190191,
MillielSE DE CEM

,1111

Indústria Brasikirt k. •

Companhia Agro Fabril lVtirceatII Rio Grande do Sul
Distribuidora Parariam* de carnes;
Classe 30.
e derivados Ltda. •
Artigos de vestuário, de tôda sorte,
Paraná
inclusive de esporte ,e para crianças!
Nome de emprêsa
Cla :se 37
Ro•
Roupas de cama e mesa, inclusive
N°834.445
cobertores. Toalhas de uso' pessoal.

N9 834.440

•

tr.

1T Mn

re

pano de prato _e análogos

Na. 834.453-454

AGRO .4

Requerente; Funer CompanY
Local: Catasauqua, Estado de
Pennsylvania, Estados Unidos
dá América
Classe 8
Artigos: instrumentos de precisão,
Instrumentos c.entificos, aparelhos
• de uso comum; instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de ttida a
espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvula", lâmpadas.
- tomadas, fios, Soquetes, etc.); aps• relhos fotográficos, rad'offirecos, ai, nematográf:cos, máqu'aias falantes,
reveetc., discos gravados e filmes
lados. Fornos, estufas, moinhos e
trituradores `149. 834.438

IiiddsTril7r15"riaileia

rrente: . The Bendiz
Corporation
Local: Detro:t. Estado de belichigan,
Estados Unidos da América
Classe 1 Artigos; Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas.
Substancias e preparações quimices
anta-corrosivas e anti-olddentes
Classe
Ares*: Máquinas e suas Partes Integrantes não incluídas nas classes
7, 10 e 17
•
Classe 8
Artigos: instrumentos de precisão
instrumentos científicos, aparelhos
de uso comum; instrumentos e aparelhos didáticos; ;moldes de tôda a
espécle; acessórios de aparelhos eletr.:e* (Inclusive válvulas, lâmpadas,
tomadas, tos, *guete- etc.): aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes,
..tequerente: SCM Corporatbn
etc., discos gravados e filmes
Local: Nova York, Estado de Nova
revelados
York, Estados Unidos da América
Classe 7.
•
Classe 8N.
Artigos: Máquinas de agricultura e
Artigos: Equipamento 'de
•
horticultura e suas P arte s integrancomunicazão
tes. Granas instrumentos agricolas,
inclusive tratores
N9 834.437
Classe 21.
Anises: Veiculo e suas partes integrantes, exceto máquinas e
motores
Classe 31
Artigos: Tendas; lonas, correias de
transm I ssão de tôda espécie, cordoalha e barbante. Material de vedação
Requerente: Z.!. Du Pont de
e mangueira Nemours and Company
Classe 47
Local: Wilnington, Estado de
Artigos:
Combustiveis,
Delaware, Estados Unidos da - e substâncias e produtoslubrificantes
destinados
. América
a iluminação e ao aquecimento
Classe 22 Artigos: Fios de fibras sintéticas TERMOS DEPOSITADOS EM 4 DE
DEZEMBRO DE 1987
N9 834.439
Na. 834.441-442

JELESCRIPTER

Distribuidora Paranaer.se de Carnes'
e Derivados- Ltda.
Paraná
Classe 41 ' - • •
Aves abatidas, banha, bacon, buchos,
carne de cabrito, carne de carneira,
carnes frescas, sacas e em conservas,
chouriços, extrato de carnaz riambre, fígado, galinhas abatidas, ,lingua, linguiça, lombo, miolos, miúdos de aniinals, mocotós, 'motadela,
carne de ovelha, rabada, rim, salames, salsichas, toucinho e :arques
1419 834.448
•

E\ D A£0,

CU CREIO
.
0E- MINIMBUCR
Indústria - Brp--41;":8-.

Concreto Premir de Fernambtico
Pernambuco
Material exclusivaniente para cons&lição e adórno de prédio, estradas,
Sedaco Ltda. — Serviços de Acaba- etc. como cimento, azulejos, ladrilhos:, telhas, porta, janelas, etc. nãO'
mentos em Construções
incluidos em outras classes, kapel
Rio Grande do Sul
•
para forrar casa
Classe 50 Acabamentos' em construções (servi
N9 834.455
. ços de).
N* 834.447

CANOENSEI

WINTUK

PRESENTES,
,é1302.CAR.
•

Indústria

Presentes Pro-Lar Ltda.
Rio Grande do Sul
•
Classe 12
Botões e' albinetes comuns, fechos,
corrediços e demais miudezas de armarinho não bebidas nas clames
13, 22. 24 e 48Na. 834.448-450

k bOSTRiA BRASILEIRA.

Indústria' Brasileira"

Companhia Agro Fabril mercai:MI
Pernambucp
Artigos de vestuário, de Oda sorte,
inclusive de esporte e para crianças
Classe 37
Roupa de -calha e Mesa, inclusive cobertores. Toalhas de uso pessoal, pano de prato e análogos
.N9 834.455

•

E. M,, Weriang & Cia.

Rio Grande do Sul
Classe 41
Substâncias alimentícias e asas arem I
parados. Ingredientes de alimeLtos.
Essências
alimentícias
•
N9 834.457,

MARCOPLAg
rlidúStria—Biasilerà,
brarcon Portolan Cla. Ude"
Rio Grande do Sul

Classe 7
Ancora Coniercial S. A.
Má
quinas de agricultura e hortioul.
Paraná
tura e suas . Partes integrantes.
Classe
Grandes Instrumentos agrícolas InMáquinas e suas partes integrantes
clusive tratores.
não incluidas nas classes 7, 10 e 17
rd
n
rst—
r
ia
...n••n•n
Classe 21
•
•
N9 834.458
Veículos e suas • partes integrantes,
exceto máquinas e motores
• Companhia Agro Fabril Mercantil
Pernambuco
N9 834.443
Classe 38
-Atigos de _Vestuário, de tAda sorte,
'naus-Iva de esporte e para criançaS
Classe 37
Roupa de cama e mesa, inclusive coj;
1nI ústra ' israílletia
bertores. Toalhas de uso p essoal, •
•
Ativara Comercial S. A.
pano de Prato e análogos - 'Indústria eletrônica de Telecom~
•
Classe .23
cavaca Ltda.
Parada
Nome de emprêsa
Tecidos em geral
ato Grande do Sul

S, NIQR

e

Requerente: Ediçaes Musicais
Saturno Ltda.
•
Local: Guanabata
Classe 32
- Artigos: Músicas Impressas

Anca

iNTEL
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lâmpadas, tomadas; Roa Joguetes);
aparelhos fotográficos, máquinas tilo
lentes, discos gravadas e filmes Melado& Instrumentos e aparelhos para
útela
•
7
Máqu.nas de agricultura
Artigos:
e horticultura e suas partes integrantes: Grandes Instrumentos aut.:Nas,
%.
Inclusive tratores
Classe 15
Artigos: — Arteratos de porcelana,
cerâmica, faiança, barro e terracota,
louças vdradas, para uso caseiro,
addrnos, fins artisticos e instsCasões
ap ostei& 8RaSII.EIRA
sanitárias, artefato.; de cerâmica para
uso caseiro, adõrnos e fins artísticos
41
Classe 14
SALTADOR
Companhia. Industrial de Rochas
Betuminosas
Artigos: — Vidro comum, laminado,
São Paulo
Industrie. BraaileirR
trabalhado em tddas tu formas e preClasse 32
paros, vidro cristal para todos os sins,
Agendas; albtms impressos, almana- vidro industrial com telas de metal
ques, anuários, apostilas, boletins,
•ou composições especiais
Indiletría de Cordões Elétricos
calendários, catálogos, enciclopédias,
S. Salvador Ltda.
Classe' 13
.
folhetos,
folhinhas,
jornais,
livros
São Paulo
Impressos, músicas Impressas, revis- Artigos: — Bijouterias, ourivesaria
Classe 8
tas, roteiros Impressos, métodos para e artigos de metais preciosos, semiNa classe
ensino de música, programas de rá- preciosos e suas Imitações: — Anéis,
dio, televisão e cinema
alianças, abotoaduras, alfinetes de
N? 834.485
Classe 31
gravatas, argolas, broches, brincos,
Anéis de vedação para junções,, ar- braceletes, berloques, colares, correu-.
rue:4'1s,, barbantes, bujões, buchas, Les fios, de ouro fios de prata, meda-.
barracas de campanha, cardoallia,
lhas, pulseiras e prendedores de
torreias de transmissão, calttlatas,
gravatas
coberturas de lonas, dialraesma para
Clame
12
vedação, lonas, lonas para _freios,
— Artigos de metal sortiu=
mangueiras, moita para. vedação, Artigos:
e miudezas de armarinho: Alfinetes,
tampões, tubulações Para Vadações, alfinetes
%
9 5 4*‘‘aç
de seguranças, agulhas, artendas, Milhos
golas, botões, colchetes, dedais, five• ,Classe 30
fechos corrediça garras Viras de
Guarda-chuvas, guarda-sol, benga- las,
metal para enfeites de vestidos, =os
las e suas partes integrantes
ma, lantejoulas, misse,ngas e
classe 29
presilhas
espanadores, escovas coaluna, lambam& ~os, vassourai' e vasculhos
Classe 19
•
Classe 28
Artigos:
Aves e ovos em geral,
Arte fatos e produtos acabados de Inclusive
o bicho de seda, animais
origem animal, vegetal g, mineral,
bovinos, cavalar, caprinos, gis:
Sociedade Técnica de Seguros artefatos e substancias químicas,. arlink" ovinos e tuim&
"América do Sul" Ltda. S.A. (Setaiatos de material. plástico
, gnratec)
Classe 27
Classe 18
Artefatos de palha ou fibra
São Paulo
Artigos: — Armas, mualobas de guer•
*Classe
59
e
caça.
Explosivos
e fogos de .
Classe 50
(Genérica)
artifícios .
Na classe
• .
Classe 49
Clamo u7
1
Jogos de tada espécie. ,Brinquedos e e
Ne 834.468
'passatempos, 'petrechess e artigos pa- Artigos: -- Artigos, máquinas e Ines
• ra fins exclusivamente desportivos /talai** para escritório e desenho
Classe . 5
Classe 18
si
Metal branco, metais antifricções e Iirttgoa: — 1111,1-4.11.13 paras comas*:41
metal patente, aço, alumínio, alpaca,
pães, decorações e adornos de I
SOCIDD4D8 TECEU IS MIMOS
bronze, chumbo, cobre, estanho, fer.
.
prédios
j
,..4=9.1at DO 3UI" Irias 3/C.
ro, gusa, niquel, latão zinco,' metais
Classe
38
I
para ligas:- todos oss metais acima
#1
gs
•
são em bruto ou parcialmente traba- Artigos: — Arteiatos de madeira,
lhados, usados nas indústrias, poden- •
osso ou marfim •
do ser em barras, em chapas, em 16Classe 38 1
fio,
e
vesgas,
em
tiras;
estampados
Sociedade Técnica de Seguros (Amé— Papéis, impressos em ges
rica do Sul" Ltda. S.O. (Segura- lhas; em massa, em lingotes, em Artigos:
forjados, modelados, torneados e per- tal e arte/atos de papel e papelão
teel
filados, eletrodos
SM Paulo
Classe 37
Classe 4
Nome civil
Artigos: — Acolchoados para camas,
Artigos: — Substâncias de origem CO.Cilita, cobertores, euregoes, trona"
animal, vegetal ou mineral, em bruto guardankr-s, jogos bordados, lençóis.
Na. 834.387-489
ou parcialmente preparadas
mantas — a camas panos para aoClasse 3
ainha e panes de pratos, toalhas de
Artigos: — Substancias químicas, resto e banho, toalhas de mesa, toas
produtos e preparados para serem lbas para jantar, toalhas para banqueusados na medicina ou na farmácia ta, guarnições para ~IN mesa
Classe 2
banho, toalhinhas (cobre
Artigos: — Substancias e prepara— ame 35 . 1
ções qUáliaill usadas na agricultura
na horticultura, na veterinária e para Artigos: — Couros e peles prepare.
fins sanitáriasdos - ou Din. 'Artefatos de COMI
Clamei
Peles
Artigos: —
e preparações
•
•
químicas usadas nas indústrias, na AmUgoal'.
-. Artigos de vestuário, de
lotografla e nas anallaes quimicas. tóda sorte,
inclusive de esporte
àebeillidas e preparações químicas
para criançaa
anti-corrosivas e anti-mddantes
C43880 9
Classe 34 .. •
si
/Litigas: — Inartunentos musicais 0 Artigos: srs
Cortinados,
sesanas,
suas pastes integrantes
Mário Boscolo
pachos, uncerados,
estrados linóleo
Classe 8
. •
São Paulo
sses,oaLmsadetras panei Pelei
Artigos: — Instrumentos de preci- oseado
Classe 41
para paredes •
são, instrumentos elentificos, apareNa classe
tapetes
boa de uso comum, Instrumeatos e
C'esse 42
aparelhos didáticos, aparelhos eletrôClasse lã
Na clame
nicas .e elétricas para veiculas, moldes Artigos: -; Paramentas de blida
Classe 43
de ta espécie, acessórios de apare- pécie (exceto quando partes de má-.
Na classe
lhos elétricos, (inclusisí válvulas, quinas), tenrugena *cutelaria em ges

147 834.483
Classe 8
Inestumentos de precisão instrumentos científicos, aparelhos de uso comum, Instrumentos e aparelhos dia&
ticos, moldes de tócia espécie, amaPiodutos Quimicos
-Sérios de aparelhos elétricos( inclusive válvulas, Mamadas, tomadas,
"LEÊ1LON" Ltda.
fios e :loquetes); aparelhos fotográficos, máquinas falantes, discos gra.vados, e fines revelados
Produtos Químicos "Lebron"- Ltda.
São Paulo
N9 834.460
Nome comercial
N9 834.484

111 Nom
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ido gráfica

Lido-Gráfica Ltda.
Guanabara
Classe 38
Papéis impressos e timbrados
14/9 834.481
•

PAITIÉSTA-IR
ind. &asneira
Indústria e Comércio
Limitada São Paulo
Aqukecedores, aparelhos de gás engarrafado, aparelhos de aquecimento'
central, aparelhos .acendedores e reguissisades de gás. combustores de
gás, estabilizadores de pressão,
exaustores, bicos automáticos de
áz, mclicadores cle pressão de gás,
~asneira:), estuas.
lampeões, lanternas, larPelrae, te
-gões,foari medors pesão de gás, bombas para limpar tubos de gás, fornos domésticos, manômetros, reguladores de gaz, automático ou não, torneiras de alta
pressão, torneiras com dispositivo
Para aquecimento de água e válvulas
Clame 11
•
Alicates, arruelas, arestas, canos para encanamentos, conexões de metais,
fogareiros comuns, garraras de me"
tal, porcas, parafusos, rebites, roscas
de metais, tubos metálicos vaponeadores para aproveitamento integral
doa gazes de combustíveis liquidas
para artefatos de iluminação e calefação
N9 834:482
Pavimetal

amen •Inen

PERMEAF111.1ZÁ_ TE

Mi '1S' nNwasta“.

Produtos Qesinicas Leblon Ltda.
Flo Paulo
Classe 1
Impermeabilizantes
1

.

a

4/.4:11
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DIARIO_OFICIAL (Seção III)

N9 834.823
ral, pequenos artigos de qualquer propano, graxas lubrificantes, óleds
combustivels, óleos lubrificantes, óleo
metal, acessórios de metal
destinados á iluminação e ao aqueciClasse 10
Artigos: — Instrumentos, máquinas, mento, óleos para amortecedores,
petróleos e querosene
aparelhos e petrephos para a medici- •
Classe 48
na, a arte dentária, a cirurgia e
higiene, máquinas, aparelhos e insta- Aitigos: — Perfumarias, cosméticos,
laçõ-espitalares
de expurgo e tina dentifrícios, Sabonetes e preparados
•
para o eabelo. Artigos de toucador
analogos
e escôvas para, os dentes, unhas, caClasse 25
Artigos: — Apoucas, oibelota, cartões belo ,e -capa, aparelhos e petrechos
• para cabeleireira,
postais, cartazes, displays, desenhos,
Ciasse
estampas, Famas, rrutaa de v'.dro,
figuras as ornatos, fotografias, ima- Artigos: — Máquinas para indústrias
gens, manequins, matutares, obras de têxteis, máquinas para fins induspintura, cartazes para decorações e triais, máquinas de precisão, máquipara exposiçao, projetos, mostruarins nas operatrizes, motores e peças
.para motores '
de mercai:toma para propaganda
Classe 24
NO 834.519
Artigos: — Arcezatos de algodão, n+lon, plásticos, canhamos.caroti, juta,
Requerente: Pan Produjess ~tilã, linho, paco-paco, rami, ruma
dos Nacionais 8. A.
seda natural., materiais sintéticos e
Local: .São Paulo
Caixas fibras
Classe: 41
Artigos: Balas, drops e pastilhas:
Classe 23
Artigos: — Tecidos para confecções
N9 834.524
em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa: Aigodito alpaca, cannamu, cetim, carola amimam,
fai.enuaa e tecidos de lá em peças,
jura, jersey, linno,.nylon; percatina
SIO PAULO -CAPITAL
rama rayon, seda natural, tecidos
pia.sticos, tecidos unpermeavels, tee,1das cie pano couro, veludos, hos &cri- Requente: Companhia Industrial de
' itcos e (tecidos sintéticos)
FOCUS Betuminosas
Classe 22
Local: Silo paulo
Artigos: — Linnas e tios de algodão,
olass: 33
de cânhamo, juta, lã, rayon, nykok
Insígnia de Comércio.
seLa natural, sintéticos, spiasticos e de
cesiase, para tecelagem, para bordas.
N° 834.520
par costura, para tricotagem e para
croché
Classe 21
n
Artigos: — Veiculeis e suas partia
ORGANIZAÇIO CCIDIRCIAL
integrantes
BRASIL LTDAt
Requerente: Pan Produtos AlimentiClasse 20
clos-Sacionais 8. A.
Local: São PauloArtigos: — Ancoras, bóias, cinta de Requerente: Organização/Comercial
Classe: 41
Brasil Ltda.
natação, fatelidts, flutuadores para
Artigo: Amendoim' com chocolate.
Local: São Paulo
hidrometria, para-quedas, salva-vidas,
Nome de Empresa.
molinete% vigias para barcos e
Número 834.525-527
vergas para mastros
N9 834.521
Classe 39
Artigos: e- Arteiatos de borradas e
NAVA J A 13'
de. guta-percha
Ings
triii:Braanei ra
Classe 40
Artigos: Moveis de metal, vidro
Requerente: Navajas Calçados S. A.
ou _madeira, adotados ou não, coe.
' Local: no Paulo •
ehôgs, travesseiros e acolchoados para
Classe: 36
'Uni para escritórios /
Artigos: Alpercatas, botas, 'botinas,
Classe 41
botinhas, chinelos, galochas, Polainas,
Artigos: — Suassancias alimentícias
pe.rneiras,
, sandálias, sapatos despor e
e seus preparados. Ingredientes de
tivos-e tamancos.
"mentos, essências alimentícias
Classe: 28
Artigos: Solas, saltos e solados de
Classe 42
plásticos.
Artigos: — Aguardentes, aperitivos,
Classe: 33
bitter,. brandy, conhaque, cervejas,
Artigos: Solas, saltos e solados de
esasealas para bebidas alcoólicas,
COMI).
fume gim, licores, nectar, punch,
rhani, suco de trutas com álcool, vi- Requerente: Organização Comercial
Niinuals 834.528-529
raios quinados, vinhos espumantes,
• Brasil Ltda.
•
• ocal: São Paul()
—nes, vodca e asam
Classe: 50
Classe 43
R,P
Axtiges: — Aguas minerais, águas ga- Mediação na compra, venda, permuta,
hipoteca, locação de Imóveis.
lesas artificiais, bebidas espumantes
Requerente: Joarpe Importadora Ltda
lem álcool, guaraná, gasosa, essênLocal: São Paulo
N9 834.522
cias para remarei:nes, retiremos, reClasse: 50
frigerantes, soda, suco de frutas,
Importação, exportação, armazenasifões e xaropes
mento e despachos em geral.
,
Clame 44
Artigos: — Cigarreiras, cinzeiros, ca-'
Classe: 4
ohimbos, carteiras para fumos, chaArtigos: Ervas em bruto o* Parcialintua cigarros, cigartilhas, filtros pamente preparada:.
ga piteiras e para cigarros, fumos em
Rilha ou em corda, isqueiro, piteiras,
N9 834.530
tubos de cachimbo, rapé ei takiaeos
Classe 45
8.1 -O Te g A. L
Artigos: — Pslantas, sementes e mu#.03051-Ruk EAtiI..IPA
I ridtiairi a
dai; para a agricultura, a horticultu. e a floricultura. Flores naturais
Claase 46
Arfigoa: — Velas, fósforos, sabl iel co- Requerente: p au Produios Atimenti- Requeieete: Bernardo Guetzenstein
Local: silo Paula
elos Nacionais S. A.
haum, detergentes, atiras para . assoa.
Classe: 3
químicas para • •
Classe: 41'
gios, anil, preparações
Artigos: Produtos farmacêuticos.
Artigo: Chocolate'.
a lavanderia e artigos e preparações
para Impar, conservar e polir.
- Classe, 41
PREÇO PO Núikinto DE ROJE: NCR$ 0g16
raotor, carvão a 6118
taue,
butim°
e
im 11,ie
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Requerente: Repreuntações ultramar
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 13
Artigoa; Joalherias, biloutarlas, ourivesaria e artigos de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações, usados como adonios, pedras preciosas,
trabalhadas e suas imitações: Anéis,
alianças, abotoaduras, alfinetes de
gravatas, argolas, broches, brincos,
braceletes, berloques, colares, correntes, fios de, ouro, fios de prata, "IAdalhas, pulbeiras e prendedores de
gravatas.
NO 834.532

- aoústnta ealeaiia
Requerente: Reasit Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Blusas, casacos, capas, chttas, calças, camisas, camisetas, cuecas,
gravatas, jogos de lingerie, meiaa,
maiôs, penhoar, polõveretiamas,
roupões, shorts, soutiens, uniformes e
vestidos.
N9

834.533

enteie

BRASIM lá A

leínuerente: Indústria e Comércio de
Biscoitos Denteie Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: BÀSCOnCe.
N9 834.-534

SYR PERCY
Requerente: Percy MOreira Machado
Local: Guanabara
Classe: 17
Artigos: Carimbadores, carimbos,
prensa; de escritório e premiai
pare, carimbos.
N9 834.535

1AONICAP
IND. BRA8e
Requerente: Orbitagem de Pinas
Monicap 8. A.
' Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Cfunaras de ar Para Pneumáticos de veículos: pneumaticoe
para veicules; protestores de câmaras
de ar; rodas de veiculas

