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.SECÇÃO III

ANU XXV - N. 20

CAPITAL PErDERAL

SEGUNDA-FDIRA, 29, DE JANE140 DE 1%8

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 560.359 - Polimold - tad:1stria Plástica Polimold Ltda. - 'C asse 39.
N9 560.360 - Fuji Yanz - IndusEXPEDIENTE DO DIRETOR
trie, Plástica Polinold Ltda, - CauGERAL
se 28.
N9 163.852 - The National Cash NO 560.363 - Imolpec - 1w upao
N9 133.823 - Ealtman Kodak
De 24 de janeiro de 1968
Registar Company.
- Indústria de Molas e Peças Lida.
Company.
N9 140.165 - Universal 011 "Pau- N9 164.033 - Westinglaouse Elec- - Classe 7.
Caducidade de patente:
ducts Company.
tric. Corp.
N9 560.364 - Imolpec - Iierpeo
N9 149.106 - Esso Research And NO 164.035 - Commissariat A L'e- - Indústria de Molas, Peças W.C.t.
Usaf Situa S. A. Indústria FarwaEngineering
Company.
nergie
Atomique.
-- Classe 11. (*álea, no pedido de caducidade tia
No 580.369
Prentasol - Cia.
patente n9 61.092, privilégio da in- NO 155.696 4- N. V. Philips' f130- N9 164.048 - CommIssaris,t A
Química Industrial CIL - Classe 1
tenção para aperfeiçoamentos em e ellampengabrieken. nergie Atomique.
Com exclusão de lacas, tintas intalelativos a compostos quaternários de N9 .158.902 - Agripino Souza.
N9 184.110 - Conunisariat A VE- peabilizantes
para capotas de auto-.
'Oleai° e a sua preparação, de 'lhe NO 161.855 - Jogatina Grau Criniet nergie Atomique,
móveis
e vernizes.
•
tvelicorne Foundation Limited.
N9 184.175 Tranquilo Giannini N9 165.026 - Bassani S. p. A.
Privilégio de invenção ná 61.092 - S. A. Indústria de Instrumentos de • N9 165.027 - Commissariat A LIE- N9 560.370 Big Center - 13,g
(aducidade,
nergie Atomique.
Cordas.
Center_15. A. Adninistraçã.o, CoinciN9 166.238 - Gard Wolfgang Sei- N9 136.774 - E. I. du Pont de do e Indústria - Classe 18.
Considerando que, nos claros tãr- !art.
And Company.
N9 560.371 - Ilfer
Perd nana°
mos da lei art. 63 do CPI) o uso( N9 166.272 - Intbletria de Um- Nemours
NO 140.154 - Whiffen jm Sons LttL Castellano - Classe 37.
efetivo das patentes se dá pela sua padas
Sadokim S. A.
NO 148.485 - Montecatini Societá N9 560.372 -- :anua Syma - inioração continua, em escala iaustrial e que atenda as necessida- NO 168.782 - Antônio Aguiar de eGenerale Per L'Industria Mineraria dústria e Comércio de Artefatos 4.4e
ChiMiee.
Borracha Ltda. - Classe 39 - C.
de consumo do paia, seja atra:- Souza.
res
exclusão de cárnaras de ar, pneama- •
Ws de produção realizada pelos PUS NO 177.476 - Twiri Disc Clutoh
EXPEDIENTE DM DVI8A0
ticos e semi-pneumáticos.
proprietários, seja através de coa- Company.
No 560.374 - Brunedo - Browiclo
- DE MARCA.k
( Ao de licenças de exploração a N9 180.670 - TvrIn Disc Cluch
- Indústria e Comércio de artaiaterceiras;
Company.
tos de Madeira Ltda. - Classe 40.
Grupo de Trabalho
- Cia. Fábrica de BoConsiderando que as provas dos NOe 186.996
N9 580.398 - Cerâmica Passas Artefatos de Metal.
autos, oferecidas Pela requerente da tões
Cerarnica Passos Ltda. - Clasw 15.
De 24 de janeiro de 1968
NO 187.007 - Quimbor s. A. Cocaducidade do Privilégio de Inven- mércio
e Indústria.
N9 560.405 - Potenza - Frui, is e
ção n9 61.092, inclusive as constantes NO 187.026
'Marcas deferidas:
Onix Ltda.
Legumes Potenza Ltda. - Classe 41.
da Vistoria requerida no Juizo de NO 191.075 -- Plásticos
Samuel Joseph Rol- I N9 512.968 - ITL - Comercial e N9 560.409 - Cincoentenária Direito da 169 Vara Oval, demons- tzman.
Administradora ITL - Classe 33. Comércio e Indústria de Bebidas
tram não haver a respectiva titular,
LPS - Administra- Naná Ltda. - Classe 42,
Samuel Joseph gol- NO 514.166
nem sua licenciada, fabricado ou usa- N9 191.076
ção e Participae5e8 2. A. - Clas- NO 560.418 - Parke Davis do regularmente o objeto da Enven- tzman.
ke, DaVis & Company 1,
N9 191.314 - Rercules S. A. Fá- se 38.
go, como o determina a lei;
N9 514.406 Brastermo Bras- No 560.419 - Psrke Davis - J'arbrica
de
Talheres,
Considerando que, por outro htdo, ,N9 191.405 - International Busi- -ermo - Aquecimento Doméstico e ke Davis & CoMpany - Classe 2.
Industrial Ltda. - Classe 88 .
as alegações corgestatóila e documma ness Machines Corp.
N9 560.425 - Aq Art. - General
tos oferecidos pela proprietária do N9 192.505 - Ivan Batalha a> E9 514.788 - Garten - Mercantil Motora
Corporation - Classe 1.
Privilégio esua subsidiária licencia-. dina.
- Garten Indústria e Comercial Li- N9 560.426 - Suissoy 5.41111er
da, não atendem to: exigéncia legal e N9 196.058 - Stahlgruber Otto mitada
- Classe 38.
• - Hans Midler - Classe 6.
-não destroem as Provas do uso ele- Gruber & Co.
N9 516.128 - Betros
Awbasirds- NO 560.427 - Tudônibus Orgativo, constante e permanente usa do NO 93.935 - -Luiz Masci.
nização Tudemibtax Ltda. - eeaSe
tradora e Imobiliária Betror Ltda.
objeto da Invenção;
nO 6.
Classe 38.
Txtron Inc.
Considerando finalmente o parecer ' N'
Sr. Diretor da Divido Juridica, NO 154.838 - Textrin Inc.
'NO 518,847 - Fluorene - Sulco N9 580,428 - Tudónibus - Organização Tudônibus Ltda. - Classe
prolatado a tis, 12v. do presente, Pr0- N9 155,299 - Joseph Monlos. - Tintas e Vernizes Ltda. - Cl
asse- 28. n9
8.
N9 181.592 - Manoel Ambrosio Fi- NO 518.769 - Pão - Panificadora
.ceaso;
lho
S.
A.
Indústria
e
Comércio.
No
560.429 - Tuddnibus - OrgaQ-Pão
Ltda.
Classe
38.
•Resolvo, de acôrdo com o art. 85,
nizaçfto Tudõnibus Ltda. - Classe
560.350 - Fiação São, Manuel n9
o Código da Propriedade Industrtal,- NO 162.441 - João Costa, Cato de - N9
11.
São Manuel El. A. - Cias- NO 560.430 - Tudón
eretav a caducidade do Privilégio Camargo Neves e Armando Terra,- se Fiação
ibus - Orga23.
le Invenção n9 81.092, ie 27 de mar- curo.
nização Tudônibus Ltda. - Classe
V. PhilitIs' Moei- NO 560.351 - Fiação São Manuel ri9
ço de 1962, da qual é titulai l'he N9 162.659 -39
Com
exclusão
de Mimaras
Welcome Poundation Limited, cedia- lampenfabrieken.
- Fiação São Manuel 15. A. -- Cias- de ar e semi-pneumáticos .
na Inglaterra e sua licenciada NO 162.748 - N. V. Philips, amai- se 24.
NO 560.439 - Petrópolis Armaboratõrios I3urrhoughs do Brasil lampenfabrieken.
N9 560.352 -- Fiação São, Manuel
de Aço Proba' S. A. ••• Clame
A. estabelecida em São Paulo, 119 162,836 - N. V. Philips' Gioei- --- Fiação Sita 15damilel S. A. - Clas- ceco
n9 40.
DrasIL.
.
se 28.
lampenfabrieken.
NO $60.441 - - Candelária - ArmaN9 162.842 ' -.-`" The National Caga N9 560.353 - Fiação São Manuel ções de Aço Probel El. A. - C'esse
EXPEDIENTE DA DIVIsA0
S. A. Fiação
São
Manuel
n9 40.
Registar CorepanY.
DE PATENTES
se 21.
NO 162.861,-N. V.rhilips,
N9 560.442 - Tulipa Arma- Fiação São Manuel S. A. - Clos- ções
lampenfabrieken.
de Aço proba' S. A. - Classe
De 24 de janeirb de 988
N9 560.554 - nação São Manuel n9 40.
NO 162.891 •- A, B. Dick Corar sa 2a.
NO 560.443 -• Paquetá -- ArmaExigências
.
Park9. •
abes de Aço Proba/ Et. A. - Classe
560 '355 - Ração São MaSuel n9
t
i .N9
N9 162.973 - - José de Arimaitta
40,
Manuel
O.
A.
••••
Cla
Piaelle
São
Urinas com . exigalcias a cuintto.
se
26,
NO
560.466 - Protemar - Molnho
prir:
"•
NO 183.005 - Ramon Zubiaga Al
S. A. - Classe 41.
N9 560.357 - - Fiação São Manuel Fluminense
N9 34.057 - Ethyl Corp.
decoa: •
560.481 - Kyrial - Indústria
N9 163.028 - N V. phnips, Obst.- - Fiação São Manuel S. A. -a Cias- e NO
N9 104.922 - Comrtassariat A
Comércio Duquesa Cias.
se .41
nergia Atomiqua
se 46.
lampenfabrieken
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

-
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- As Repartições Públicas de.
verão entregar ria Seção de Co.
municactSes do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
Irra ou omissão, deveria ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.

DIÁRIO OFICIAL (Seçâo III)

Janeáro de 1968 .

As assinaturas vencidas po.
irão sei suspensas sem prévio
aviso.

EXPÇIDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Para evita; interrupção na
remessa dos &sãos oficiais a re.
amara Do asaveço na ruamaay6aa
~agia a* amte soa ataa*ale novação de assinatura deve sei'
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÀES solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
DIÁRIO OFICIAL
Na parte Superior do ende6~0 O;
rêço estão consignados o número
11114.9a• d• puelaineack. laxplmaena. deo Doparcarnant•
do talão de registro da assinatura
•
Waidenal de Proprlaidade InduatrIall
tditrdatirld
e O MU e o ano em que findará.
da. Indtrid • de Cidendodie
DélUtTOR •41111"

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

Impresso nas Oficinas do Desorientais de imprensa Naussial
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do públi.
ASSINATURAS
cá,. de 11 às 17h30nt.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS • ,
Capital e Interior:
Capital e Interior :
- Os originiais, devidamente
autenticados. deverão ser dadilo- Semestre
141Cr$ 18,00 Semestre
NC41-j.5
0
rafados em espaço doís, em uma Ano
NCr$ 27,00
• 1~ • • NCr$ 36,00 Ano
sê face do papel. formato 22x33:
Exterior :
Exterior
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
NCr$439,00 Ano .......
salvadas por quem de direito. Ano
AVULSO
Ni2MERO
-- As assinaturas podem ser
O preço do número avulso figura ' na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano. por seis meses ou um em
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCS§ 0.01,
exceto -as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
•

N9 560.488 -- Salchibar -- Salsicharia Bale/libar Ltda. - Classe 41
N9 560.491 - 'rebitar - Panificadora Testar Ltda. - Classe 41.
TecnoN9 560.504 - Pirituba
ca Industrial Pirituba Ltda. mecâni
Classe 6.
No 580.509 - Engilube Wigg
8. A. Comércio e Indústria - Ciasse 47.
N9 560.514 - Indicador Umapéndos Produtos para Medicina veterinária - Ciasse 32.
N9 580.5/5 - Indicador Terapêutico dos Produtos Farmacéutico"
para Medicina Humana - Classe 32.
N9 560.520 - Saga - Indústria e
comercio de Calçados Saga Ltda. Classe 36.
N9 560.533 - Pietrobon - /112110$
Pietrokm Ltda. - Classe 41.
No 560.539 - Arará - Arrasuffier
de Aço Prohel S. A - Classe 40.
No 560.540 - Jardim Europa Armações de Aço Proba' -8. a.
Clame 40
N9 569.541 - Casa Grande - ArMacõos de Aço Proba/ 8. A. - Classe 40.
NO 580.542 - Emorial - ArMinet1
de Aço Probel S. A. - Classe' 40.
/49 560.551 - "Indalatuba - Empresa da Cinemas Indalatuba Lida?
- Classe 32.
N9 ma.= - Loneevitex - /MOAS
Almeida - Classe 41.
No 560.567 - &AV= - numa de
Caixas Ecovor Ltda. -• Classe 40.

N9 560.765 Copebras CoMPanhla Petroquímica Brasileira Copebras - Classe 49.
NO 580.769 Wy/erson - %leram 8. A. Indústria- e Comércio Classe 1.
No 560.771 - Wylerson Mastigou 8. A. Indústria • Comércio Classe 4.
*No 560.772 - Wylerson -""7. Wylersou B. A. Indústria e Comércio Classe 9.
No 560.773 - Wylerson . %largou 8. A. Indústria • Comércio
Chisne /2.
No 580.774 Wylersoo A. Indústria • Comércio 13.

N9 560.775 - Wylerson Wylersou 8. A. Indústria e Comércio Classe 14.
No 560.778 - Wylereon Wylerson 8. A. Indústria e Corarei° Classe 15.
wylerNo 560.777 - Wylerson
son 8. A. Indústria e Comércio ciasse 18.
.
N9 560.778 . - Wylemon - %derson 8. A. Indústria e Comércio Calme 17.
DT9 560.779 - Wylemin - %der
-ma8.AIndústriaeComécClasse 18.
No 560.780 - Wylerson - %ler
I§. A. Indústria e Comércio --am
Classe 19.
No 560.781 - Wylerson ~eram 8. A. Indústria e Comércio, Classe 22.
N9 500.782 Wylerson - Wylerson 8. A. Indústria e Comércio Clamai 24.
N9 560.783 - Wylerson - Wylei‘
gen 8. A. Indústria e Comércio -Classe
249 560.784 - Wylerson - wyterUM S. A. In~ e Comércio Classe 26.
N9 560.385 - Wylerson - Wylerson 8. A. Indústria e Comércio
Classe 29
No 560.788 -- '911Ylerson - Wylecson 8. A. Indústria e Comércio ~e 30.
No 560.787- Wylerocel ~non S. A. Indústria e Comércio Clama 32.
No Rama - Wylerson Wylerson 8. A. Indústria e Comércio M'$4.
No 580.789 - Maurice - ~sou 8. A. Indústria e Comércio Classe N.
N9 580.790 - 'Ogylairion Wylerson 8. A. Indústria e Comércio Classe 37.
N9 1560.791.- ~ma Viltlerson 8. A. Indústria e Comércio No 560.742 Wylerson Wyterson 8. A. Indústria e Comércio Classe 41.
159 560.793 - Wylerson ~sola 8. A. Indústria e Comércio Classe 42.

As assinaturas das Repara,.
ções Públicas serão anisais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A-remessa de valdres, sempre a favor do resoareiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli.
cação.
Os suplementos as edições
dos õrgãos oficiais s6 serão reme.
tidos aos assinantes que os solicitarem ao ato da assinatura.

N9 560.794 - Manou - Wybr- No 560.814 - Yucatan ltiscaZan
sten 8. A. Indústria e Comércio - Técnica Industrial em Metalurgia LIsoltada - Clame 21.
Classe 43.
NO 557.480 - )04 - Cia. Agrícola
NO 560.795 - Wylerson Wyler- Eião
Xavier - Clame 16.
Jon S. A. Indústria e Comércio - N9Francisco
557.492 - Meg. - Calçados
Classe 44. Ltda. - Classe 36.
31, 560.796 - Wislerson - WYler- Elege
159 557.503,- Arpetl - ArPeld -R
son 8. A. Indústria e Comércio - Comércio
de Areias, Pedras e Tijolos
Classe 45.
159 580.797 - Wylerson Wyler- Ltda. - Classe 4.
son 8. A. Indústria e Comércio - No 557.518 - Comia' - CovePel Classe 46.
Comércio de Veicules e Peças Lida.
No 560.798 - Wylerson - Wyler: - Classe 21.
sou 8. A. Indústria e Comércio - No 557.527 - Enci - Malharia
Direi Ltda. - Classe 38.
Classe 48.
No 560.799
Molvac
/Mime N9 557.534 Embalagens Plásticas - Indústria e Borracha Ltda. se 36.
C-lasse H.
N9 560.80G - Molvao
Moino 159 557.535 - XI-Xura
Indústria
de Borracha Ltda. - ClasA. Embalagens Piá/gizas 1L
se 59.
Classe
- Inlepare - ?alopata
No 560.931 - Molvac - Moivac NO 557.541
Paulista de Metais Lida. - 8. A. Embalagens Plisideas - Infetora
Classe 41. Classe 15.
No 557.583 - Mont Saint Mauritz
N9 580.802 - Molvac Molvac - J.
E. de t3antanat - Clasais 30.
- 8. A. Embalagens Plásticas N9 557.588- RlitH EME Classe 17.
No 580.803 - Molvao Molvac ROMs& Metálicas Brasileiras Ltda. - 8. A. Embalagens Plasmou - Classe 1: - Bem direito de uso ele/mim do .mapa do Brasil.
Clama) 21
N9 560.804 - Molvao Mane
N9 557.589 - RMB - RMB -R
- 8. A. Embaiagens Plásticas - Rdlhas Metálicas Brasileiras Ltda. Classe
31 - Sem direlb3 de wie aClasse 24.
N9 560.805 - Moino - Moine- desivo do mapa do Brasil.
- 8. A. Embalagens ~leu - N9 544.785 - Lold's - Laborai&
rio Honotertegilea 8. A. - Classe 3.
Classe 25.
544.779 - Spapelli Boca lb
No 580.808 - Moino - Morna - No Ltda.
- Classe a.
- 8. A.. Embalagens Plásticas - C3a.
No 544.785
Pat,er - C. L.
Classe 28.
drade - Classe $6.
219 580.807 - Moino - Molvac
N9 544.883 - Bobam -- 19,o/a- 8- A- Embalagem ~leu - mentos
Paraná 8. A. - Classe 21. •
Clame 28.
,
No 560.808 - Moina -Á; lito/ves No 544.945- 13rindisk - PapeisLtda. - Classe 36.
- El• A. f11/ba1aelus Plásticas - ria Brind/sk
N9 544.948 - Prodlimax - Promeaaase 1.
lio 580.809 - Malvas - Moino tes Agro Permitia Produmax Ltda.
- 8, A. Embalagens Mágicas - - Classe 41.
N9 544.907 - Nenê - Unindo
Clame 38.
N9 560.811 Yuestan - !acatai Etulrioirandense 8. A. - Classe 22,
Técnica Industrial em Metalurgia D- N9 844.783 Vent - Indústria
Reaegue .de Óleos Vegetais 8. A. atada - Classe 8.
41.
No 540.812- Yucatan Yucatan Classe
159
544.813 - Portacmn - Jack
•
em
Metalurgia
LiTécnica Industrial
Kreuter
- Clame 6.
mitada - Classe 8.
No
544.792
- Banho= - Indús580.813
Yueatan
Tocata'
N9
..nica Industrial ein Metalurges Li- trias Nezon 8. A. Aparelhos de Oco= - Clama ia.,
mitada - Classe 11

•
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_
Exigências
N9 569.831 - Simão - Colgate
Filtr020r1 nn•n lutas- • se 38 - Registre-se com exclusão de Palmolive
No 544 793
Company - Classe 46.
Atlas
- Nezon EL A. Aparelhos de Ozo- apólices.
Co.kate
Térznos com exigências a cumNo 514.483 -- Mame - MB - No 569.633 • - Bezerro
- Classe 10: a
•
prir:. •
•
Union Chimique Chemische Bedria- Palmolive Company - elude. 48.
N9 544.972 - Treines:aba - Co- ven
1(9 569.947 - 13TM - ff. Thea 1(9 593.987 -a -Fábrica de 'Roupas
Classe 3.
-. parcial e Importadora Trentembé 1(9- 522.488
Emerson - Emerson ?Zoller Importadora S. A. - Classe Brancas Divinal Ltda.
• Ltda. - Claaae 49. • Indústila - Rádio And -Phottograph
CorporaN7 550.426 -e- Kemwell A. G.
N9 544.978 ' -Boeing
Título de estabelecimento dela- 1(9 534.205 - St.. Regia Tobacco
• Ite Artefatos de Borracha Mello ' LI- tion - Classe 4,
*Corporation
Ltd.
Z 'faltada. - Classe 49.
_ 1(9 522.487 - Emerson - Emerson tando:
No
395.645
- Cobrado - Radio •
• No 544.977 - Rot gor Conlarcio - Rádio And Phonograph ' Corlr-ira
139 532.564 - O Atômico das Miu• ile Roupas Feitas Rotgor Ltda. -taonCle5. dezas - Alberto Freta - Classe 38 Televisão 8. A.
1(9 522.501 - Emerson - EMenton - Art. 97 no 1 com exclusão da clas- 1(9 401.979
l• idasse 36.
Labs. Edison,
serra EL A.
i Título de eatabelecimento defe- - Rádio And Phonograph Cornora-MonClase20.• se 50.
N9 552.261 - Iracema - afaria 1(9 287.082
Ultraqufmica 9. A.
.
rido:
1(9 522.503 - Emerson - Emerson Virginia Galeno Ratenierks
Indústria
e
Comércio.
•
No 560.400 - Edifício Datila - - Rádio And Phonograph Corpora- se 33 - Art. 97 n9.1.
1(9 414.572 - Margarina - Union
tlonstrutora Marabá S. A. - Classe tion - Classe 22.
g Gesellschaft Mit Beschrankter Rar-",
No
567.527
Canarte
Comércio.
do
CPI.
4
ho 33 - Art. 97 n7
1(9 522.604 - Emerson -; Emerson Instalooes .Elétricas - Canarte Co- tung.
. N9 560.401 -a- Comércio e •~re- - Rádio And Phonograph Corpora- mércio & Instalações Ltda a-- Classe N9 454.901 - Socimex E3 .A.
fações Malfazem - Mario Floria- tion - Classe 23.
•
1(9 465.023
Gaston de Lagrange
Zendron - Classe 83 - Art. 97 .1(9 522.506 - Emerson - Emersen no 8 - Art. 97 n9 1.
S. A.
ai9
569.260
-Edifício
Vouga
-do CPI.
And Phonograph Corpora- Albertino Melo Cardoso a-- Classe 33 1(9 402,020 - Mobillnea S. A..
N9 560.406 - Rainha das Flores - - Rádio
Indústria e Comércio de Móveis.
- Classe 25.
Art. 97 n9 4.
/tainha das Flores Ltda. - Classes tion
Glaufer Ltda.
522.507 - Emersa' - Emartion - No
569.331
Feiticeira
Colobras
Ima 45 e 2- Art. 97 W 1 do-CPI. - NoRádio
,And Phonograph Corratra- S. A. Colonizadora Brasileira - 299 495.189 - Lab. Farmacêutico
N9 560.407 - Instituto de Ff/lote- tion. l'` Classe
N9 499.183 - Struzick - Indúsa.
..., Guido
33 - Art. 97 n9 1.
Guido António Per- 1(9 522.508 -26.
Emerson - Ena:ra-ia Classe
1(9 569.332 -8. Mathías - Caibras Iria e Comércio de Máquinas e apaArt. 97 n.9 1 do
- Classe 33
-Radio
And
Phoncgraph
CorporaS. A. Colonizadora . Brasileira - relhos Eletrônicos Ltda.
PI.
tion - Classe 27.
No 499.184 - Strunck
33 - Ara 97 a.9 1.
Indús1(9 522.510 - Ementon - Emerson Classe
N9 560.449 - Provitur -'Provitur
N9 589.403 - Edifício Manduca tria e Comércio de Máquinas e .keer.
a
TUrisma
LiPromoções
Rádio
And
Phonogra,ph
CorporaViagens
N9 499.187 - Strunck - Indús111'. S. Corrêa da Silva - Classe
• tada - Classe 33 - Art. 97 rio 1 tion - Clame 2$.
33 - Art. 97 n9 4.
relhos Eletrônicos Ltda.
1(9 524.492 - Pitrad
‘
- Agia Ge- no
g CPI.
N9 500.472 - Cantor Wallace N. O.
No 560.485 - Big Ceater Vasimar vaert Aktiengesellschaft -- Classe 8. No 589.404 - Edifício - Carolina N9 506.509 - Calçados Narmeth
Cia. Mack:Lica e importadora çle • No 539.063 - IMA - MESA - - Dr. EL Corrêa da Silva - Classe Ltda.
Llo Paulo - .Art. 97 no 1 do CPI - Indústria Brasileira de Embalagens no 33 - Art. 97 n9 4.
No 616.210 - Screen Gema Inc. •
33.
1(9 569.418
Cine Noel Rosa
N9 •560.1386 La Relia Espolia - S. A. - Classe 12.
IC1 - Imp. Comércio Indústria No 516.594 - Screen Gema Inc.
1(9
544.899
Atioveran
Lab.
Comestfveis
Ltda.
fte Relia Espargo.
N9 523.414 - Bazmann & Cia. LiZuccolo' 13. A. - Classe 33 - Art. 97 mitada.
S. A. - Classe 3.
- Ciasses 41, 42,43 e 44 - Art. 97 Grose
No 550.380 - Terral -Á- Terral - n9 1. .
reo 1 do CPI.
528,653 - Tintes Cornoration. a
No ;160.716 - Mercado das Valva:- S. A. Máquinas Agricolaa - Clas- No 569.444 - Edificas Palma de 1(9
Ouro --- Icko Napchan - Classe 3$ 1(9 529.226 - Indústria e Cornarjas I. Ribeiro - Classe 8 - arti- se 34.
fio
American
Potato, Chips Ltda.
N9 550:857 - Utilsa - Mil ei. A. - Art. 97 no 1.
go 97 n9 1 do CPI.
Indústrias Mecárdcas e .Metalárgicas- N9 589.459 - Esoritbrio Contábil 1(9 530.587 .- tiralever Limited.
N9 ' mau - Casa Teddy - Mar- Classe 21 - Registre-se com ex- Marchese - Francisco Armando 1(9 533.529 - Shell International
got Reitbauer -, Classes 12, 22, 2 4, clusão de alavancas de cambio carros Marchem - Classe 33 - Art. 97 Petroleum Company Ltd. .
36 e 37- Art. 97 n91 do CPI. berços, carrinhos para máquinas de no 1.
1(9 534.821 - M. B. Indústria MeCobrancional - A escrever e velocípedes.
talúrgica S. A.
N o 557.515
Nome comercial deferido:
Modas S. A. - Classe 33 No 553.695 - Circulotrat - Insti'1(9 536.425 - Polintl. Indústria fie
tuto 'de Medicamentos e: Alergia IMA No 520.646 - Administradora Isan- Tintas
rAaert° 97 n9 1 do CPI.
e Vernizes Lida.
•
• N9 544.826 - Contagiei - Conta- Ltda. - classe lit
co EL A. - Adm. Isanco EL A. - 1(9 538.688 - Use - Indústria
- Contabilidade e Auditora Ltda. 1(9 557.854 - Verloncito - Anco- Art. 93 riti
ColllérelQ Ltda.
- Classe 33 - Art. 97 n9 1 do CPI. ra Indústria e Comércio Ltda; - No 547.466 - E. P. Humbert s. A. No 538.925
- ueiobra'a S. A. Re.
Forno', Industriais - Er P. Rumbert frigeração.'
N9 544.969 - Rigor Magazine - Classe 38.
ad_Catiglittnec-CIasse
49 - Arti- 1(9 560.576 - Emblemática - Joã.o EL- A. - Fornos Industriais - Arti- - 1(9 538.970 - Polovl S. A. aviasao pL
111 ir
93 n9 2.
Gomes Xavier & Cla. Ltda. - Clas- goN9
548.953 - Fazenda Rapava - tria e Comércio.
Sinal de propaganda deferido: se 3. • . Agro
538.984 - Polovi S. A. IndúsPecuária
EL A, - Fazenda lta tria1(9
No 563.288 - Bricardo -- Encardo peva Agro Pecuária
e Contércio.
S. A. - Art. 93
t N9 560.494 - Emblemático -8. C. Comercial
Emp.
e Exp. Ltda. - n9 2.
N9
538,985-Polovi S. A. Indús1 ,Wable Ltda. - Classes 5, 8, 7 a 83 Classe 8,
.
Iria e Comércio.
Art. 101 do CPI.
;
1(9
565.713
-dioroliptol
-lagb.
•NO
551.989 - Indústria de Discos 269 538.986 - movi É. A. Indús1
/migais detendo:
Londrifarrna S. A. - Classe 3. • de Pano Vara Ltda. - Indústria de tria e COraarcio.
Discos
de Pano Vara Ltda. - Arti- 1(9 538.987.- Polovi EL A. Indús.N9 664.257 - Ray o Vats --i• 'l'he
Naguicol - N. A. Electric
N9 517,690
2.
go
93
n9
Storage
Battery
Company
-'-tria e Comércio.
a
Ifittlanariies 8z Lia. Ltda. - Classes Classe 11. -.
N9 552.030 -- 'Jussara 8 .A. In
,
e
47
1, 6, 7, 8, 11, 18, 24, 29.,36
•
1(9 542.228 Vertad El. A. Comérdústrie.
e
Comércio
Jussara
B.
A.
-Art. 97 n9 1 do CPI.
NO 564.258 • Ray o Vac ..7- The
cio de Equipamentos Rodoviários
e Comércio - Art. 93 no a Tratores
No 557.538 - Termec - Terntec Electric Storage 13attery Company - Indústria
e Acessórios.
1(9
559.395.Lindaform
S.
A.
InClame
28.
- Terraplanagem Mecanizada ,Ltda.
- No 649.037 --- ..Prods. Químicos
dústria
e
Comércio
Lindaform
1(9
564.447
UmTribi
Labs.
S.A.
Art. 97 no 1 do CPI.
- 'Classe
S. A. Indústria e Comércio - Arti- Xouri
S. A. - Classe 3.
Nos 550.025 - 550.027- 550.928 - •
N9 580,565 - DR - Don Heron sintética
go
93
n9
2.
N9
566.026
Monintbi-Fábrica
Classe 36 - Art. 97
odas Ltda.
567.045 - Pabtur
Agência 50.029 - Compartia, Anônima Toddy,
de Cigarros Canso 13. Aa - Classe deNoViagens
•
g Ido CPI
e Turismo Ltda. Pah- Ihnezolana,
no 44.
1(9 550.441
Redley Perfumaria
- Agência de Vigaens e Till'istao Ltda.
Marcas indeteralas: • '
N9 568.867 "- Maker - Manoel tur
Ltda.
Art.
93
n9
2.
lalserlakian
S.
A.
Indústria
e
CoInsta-.
. N9 541.992 - Tetametal
1(9' 589.885 - Promissão S. A. - 1 9 550.592 - aolo• Vitor Araújo.
Impões Metálicas' Ltda.. --Classe 5. moaicio de Calçados - - Classe 39 - Agrícola
e Administradora Pro- No 050.783 - Laboratoires Roja. •
a-etre-se
Rcom
exclusão
de
lâminas
111381SenSe N9 5e0.5et
No 52.835 - Alrara
Ind .de
Asslitense de talcos vegetais Li- • borracha para degraus, pacumã- missão EL A. Agrícola e Administra- Meias
Ltda.
dora
Art.
93
11
9
L
tiros
e
pontas
de
'borracha
para
benClane
41.
:latada
No
553.299
Casa
da
Borracha
1(9 569.988 - Construtora Alves de
per- m
' N9 557.497 -- Ferrofortna
Souza Ltda..---- Construtora Alves de S.A.
/forma S. A. Indústria meta.ftrgtI:9
539.193
Bifaria
atletabírCoam Ltda. - Art. 93 Z19 2.
1(9 553.698 - Perez & Irmãos Ind.
Classe 5.
g!e^ abranto Eberle S. A. -; Ciase Com:. do Molas Ltda.
ri
se
10.
No 553.989 - Carbex Inda. Rau-,
.latigênclas
N9 '569.334 - Juarez - Auto Peças
rauxi
nulas. S.A.
Jrez
ua Ltda. - Classe 21 - RegisAVISO
ASREPARTIÇÕES
• Térmos com exigências a caia- tre-se com exclusão de alavancas de
1(9 595.199 - Manufatura de BrinlPOIS
LICAS
per:
quedos Castor S.A.
cfunbio, carros berços. carrinhos para
No 556.295 - Francisco Dinkner
de escrever e velocípedes.
O Departamento de ImN9 560.500 -- João França da Sava N9uinas
£3A
.-. Ind. e Com.
- Alhuplasmin - Inprensa Nacional avisa ás
No , 554.709 - ?anelou Pata Per-- dústria569.414
Brasileira de- Produtos Quí•
-Repartições Públicas em
1(9 558.322 - Cine Império Lida.micos S. A. -a Classe X
geral, ,que deverão provi-,
1(9 557.623 - Televisão Excelaior
No 589.487 -- Vila ItYgla - Fá
S.A.
denotar a reforma das asai.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
•
‘ Artefatos de Ci--bricadeBlos
mauras. dos órgãos oficiais,
1(9 558.412 - Labéiratórios KetoDE PESQUIZAS
mento Vila'LY gla Ltda. - Classe 16.
até o dia 29 da fevereiro - vventaco S.A.
Arnav
Amava
,
1(0
569.558
• De 23 de janeiro à 1967
corrente, a fim de evitar o
No 558.846 - Banusa Ltda.
Shen Cm). -- , Classe
aia
cancelamento da remessa
,
No 559.344 - Lehn & Fink cada
Marcas defer; las:
,
a partir daquela data.
No SG :s.5C6 - João Dicas - João
beean Coroseation.
bleaà Roupas Ltda. -- Clas s e 3a -No 581.193 - Perpecta
119 485.928 - Calfat - Catfat
Inc •
Registre-so com aveludo de lequea.
Empreendendara Ltda.
patnercial
Construtora
Ltda.
-•
L
,,!,/
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No 591.278 - José Ambreato 61.
Nos 51.OI - 581.303 - B.I. Du
Pont ci Nana...ars and ~pene!.
Nega S.A. Engenhei536.1-:
ras. e Cora: t) ores..
- 566.175 - ,laraas
Faze Co.:11:3 S. A. .;
No 5.8.581 - S.A. White Martins,
Chadler S.A. Sacie?
N9.5C7.002
datie de Coma e ind.
1e9 557.003 - Cia. Jamaica de Debica s.
No 537.032 - o Roberto "Ind. e
Com. S.A.
Xeto-Wemaco
v1 557.957 S.A.
1 ,:*J 8 537.953 -- 561.969 -- laboraAteias Keto-Wer.a.te S.A.
No 568.274 - Vuleabor Ltda.
No. 559.212 -- Mepra Revestimentos
Tevle's Ltda.
No 539.374 - Colgate Palmollve
Cc "any
No 532.392 - Cia. Brasiluso de
Ccratrueres.
• aa 559.432 - Odilon Batista Goulart.
Na 539.433 - 569.434 - Shell Inae-aaational Nivelam czatipany.
N9 559.e38 - atonte -Paz S.A.
Nos 559.634 - 559.63) - Colgate
Pa'molive Company.
N9 569.681 - Feres Dib.
No 559.983 - Standard Electrica
S.A. No 515.991 - Werco Com. e Ind.
Ltda. - clichê publicado em ,9 de
jantar° de 1952.
DIVERSOS
1V 535.404 - Prods. Alhnenticios
Sanar Ltda. - Proasiga-ae cota
exernnlares de fie. 9-11 considerando-,
se substituída Óleos combusivels por
(Sina comestíveis - clichê publicado em 3 de julho de 1982 fica retitude.
tr 0 .208 - Fábrica de Encordoamento Rouxinol Ltda. - Prossiga-se
com exclusão de estofos para instrumentos musicais - clichê publicado
. em 8 de adsto de 1962 fica retificado.
1e..9 542.381 - Piragy S.A. Prods.
Agro Domésticos. - Prossiga-se com
exemplares de fls. 8-10 na classe 47.
i"" 556..621 Ashland OH 3t Refinei.: Company. - Prossiga-se cem
•exemplares de fls. 13-15 na el. 28.
1V ,558.372 - Tintas Coral S.A.
-. Prossiga-st na CL 18 com exemplares de fls. 9-11.
1V 569.324 - PirellI S.A. Comp.
• Industrial Brasileira. ---"-Preedgaee
na et 21.
239 569.872 - Malhas TiosfdeP Prosraca-se dom hadusão da el. 36.
• .19 569.977 - Construtora Cruzeiro do Sul Ltda. --•• Prossiga-se cora
Inclusão de fl. 33.
No 559.978 Aurino José Tavares.
- Prossiga-se com inclusão de el.
33.

558.853 - G.B. Pezziol S.P.A.
exemplares de
fls. 10-1.2 com excluslo .de miblicações em geral. - Fica retificado
1V

-

Prossiga-se cem

cliché publicado em 12 de dezembro
de 1962 na Nesse 32 localizado em
S. Paulo.
EXPEDIENTE DA SEÇAO
TRANSFERXNCIA E LICENÇA
Rio, 24 de janeiro de 1968

Contraio de Exploraçdo de Patentes
lutéedo Vieira eia. Ltda. (no
pedido de averbação de contrato da

pat. mi no 5.683).Willys Overland da Brasil S. A.
ind. e Com. (ne pedido de averbação de contrato das patentes PI n9

74.048. 75.204. 75.561).
Transferências e Alterações de NO149
do Titular de Processos;
Foram mandadas anotar nos -processos akaixo mencionados as seguiu--

DIAR10 OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1958

1(9 15'7.890 - Imperial Chemical
ta transferências e alterações de Inc.,etabkeedcto em MAM.; e em
favor de: Pfizer Química Ltda, ar.- Indo. Ltd.
nome do titular de probessoe:
Ind. Inajá Artefatos, Copos, Em- tabelecida, no Brasil. - Averbe-Se t'..., N9 138.207 - 2darcirio Putida.
balagens 'de Papel Ltda. (alteração contrato da explorado. ,.N9 158.443 - Cka 17rdted /Moo
de nome na pat. PI n9 73.044, 58164,
Machinery do Brasil.'
MI no 5.356, IW n9 3.383, )et n9
_.XTGNCIAS
ItÉ:
N9 158.741 - Cambos de Pesca
• '
5.406). •
• (Minar Ltda.
MB Ind. 1.(etelergica S.A. (alt. Teirmos com Exigências a Cumprir 1(9 159.621 - United Englneering
de nome nas pat. MU- n9 4.833, PI
Cie.. Soutex de Roupas (junto ao and Poundry Coinpany.
no 8.478).
,70.188,
Idobil Ofi Corp (alt. de nome na •registro .254.736).
- ARQUIVEM-8E OS PROCESSOS,
pat. termo 135.812, PI).
Expediente das Divisões e Seedee
DE171111180S
Dia* • 19 e 23 de janeiro de 1988
liermann S.A. Ind. e Com. (alg.
Rio, 24 de janeiro de 1968
de nome "na Pat. termo 140.733, PI). Albert Hazaraond Btaton (Nato ao
Aron Galpeiin. (trazier. para *eu registro 239-197). - Arquive-se o
EXIMA/CIAS
nome da pat. MI t. 158.104, ufa pedido de anotação de trans!. por
156.103, PT t4rmo 156.102, MU falta de cumprimento de exigência/Termos com eidgêncistá a cumprir:
tetrmo 123.821).
l• Cia. (Junto ao regis
Ind. Inajá, Artefatos, Copos, Em- Sequeiros
No 155.218 - Fernando Almas
354.733).
-t
r
o
n9
Nada
há
que
debalagens de Papel Ltda. (end.. e
Martinez.
alt, de nome na pat. PI número ferir.
1(9 131.065 - Societe Parisienne.
69.487).
D'Expansion Ch.tmique 81.P.E.C. I. A,
IMPEDIXt4TE DO SERVIÇO
N9 160.213 - Felisberto Miguel MiDEDOCUMENTAÇÃO
-"EXIGIIIVC/AS
riam.
119 181.198 - Be-Illet de Faria.
Rio, 24-de janeiro de 1968
Tênnos com Exigências a CumPrir
NO 163.851 - Allted Chemiscal Corp
Arquivamento de Processos
CeliUlea g Corp. (junto à pat. PI n9
I). O. de 22-1-83
71.801).
Selet-Pleat Ind. e Com Y.Iereteda Foram mandados arquivar os se- 249 55à978 Edver - Correia Mo(junto à pat. 1W temo 134.319). guintes processos abaixo menciona- das e Confecções Ltda. - cl. 36.
149 558.375 -t Aillrara - Fabrica.
Takeru Cartuxa (junto à patente dos:
de Doces Cristal Ltda. - el. 42.
PI tèrmo 186.733).
'
N9
115.654
-1/7;IB
Corp.
1(9 558.908 - Induclor - Inducon
Rendarte 9.A. Ind. de Toalhas
134.293 - Merck 8t Co. Inc. do Brasil C.epacitores S.A. - oL 8.
Plásticas (junto ae list. MI térmo N9
N
9
135.188
Stiell
Internationo.le
178.289, 178.294, 176.298, 118.105).
MaataohaPPIS
ribravid S.A. Fibras de Vidro Rascarei".
1419 136.680 - N.V. Research Li- Título de Estabelecimento Deferido
(junto à pat. PI no 41.181).'
boratorinum, Dr. G. Janssen.
1(9 581.210 - Transportadora Ra1(9 189.349 - Jorgen S. Lien.
- DIVERSOS
pido Jaguarão - el. 33 (art. 97 no 1). •
N9 140.532 - Glaverbel S.A.
Hoechst
Ind. Inajá, Artefatos, Copo,. Em- NO 141.946 - Parbweite
Exigência
Vorm. Meister
balagens dl* Papel S.A. (junto à Aktlengeserischaft
Lucius
&
Bruning.
pat. MI n9 1.901). - Nada há que 1(9 142.372 - Glaxo Lalioratorles IT9 443.073 - Manoel Valente Soadeferir.
res - cumpra exigancia.
„
Magnus S.A. Máquinas e Produtos Ltd.
179 506.61 - Armarem Minuano
179
143.522
Ttvin
Dic
Clutch
(junto ft pat. PT n9 73.877). - ArLtda. Atacado e Varejo e quanto ar
quive-se o pedido de 411.0~0 do Company.
tkraio 586.813. - Aguarde-se.
contrato de exploração por falta de NO 145.963 - Perfect Circle Corp.
1(9 147.498 - N.V. PhilipteGloelcumprimento de
).
Diversos
Iampentabrieken.
NO
148.588
N.V.
IdillipsealoeiEXPEDIENTE DA BEÇA0 DE
No 589.383 - Screen . Geme Inc.
TR.ANSIFERSIWIA, E ricznA, lampenfabrieken.
- Prossiga-eu com exclusão de pu219 150.784 - Jose! Groak.
era geral (a determinar>
1(t'5 150.898 - 152.288 - 158.847 blicação
Rio, 24 de janeiro de 1988 • - 1;56.885
154.590 - 154.508 -- fica retificado o clichê 23-7-63.
NP
.. Philips'
144.458 - 153,216
Trana/frendas e Alterações de
lietificagdo de Cliché
Gloeilampenfabrieken.
me do Titular de
N9 152.313 - Degremont.
NV 557.273 -• Ireco - Irma e Com.
1(9 152.509 - Michel 2~1 Cu,- Ltda.
Foram mandadas anotar nos pro- =Iambos
-- eL 2-3 clichê Publicado
Bissau.
cessos abaixo mencionados as seem 5-12-82. .
1(9
152.562
Tecalemit
tEngeneguintes transferências e alterações de ering) Ltd.
D. O. de 23-1-68
nome do titular de processos:
Ernesto Rotlachild S.A. Ind. e
No 152.8(18 - Solve.y Ia Cie.
Moscas Deferidas
Com. (transr. para seu nome da èGloveT..eine..'ne..005M m
na
pat. MU n9 86.521).
Shell
• N 98 157.915 - 152.893
Rheinsthel Hensehel Aktiengesells- Internationate Research Maats-Cha- No 535.343 - latenaorte - António Messlbs Pimenta - cl. 38 - Rechaft (alt. de nome na pat. PI ter- ppij N.V.
mo n9 1138.937).
Alfredo Capeou! e gistre-se na cl. 88 conforme exemplaNO 153.175
res de fia. -10-12.
Maneias Akttengagellsehaft (alt, Bruno Cappont.
de nome na pat. PI *mo número N9 163.128 - Shell Internatlociale 149 522.435 - Emerson - Eraergo.ia
176.413).
Research MaattchaPpli
Rádio And Phonograph Corp cl.
1(9 153.176 - AlfredoCapponi e 1(9 550.880 - Rasputin - Herbert
Manoel Prego Iglékas e Waldemae Bruno
Capam'.
&Mate (transr. para seu nome da N9 153,198 - American Cyanami d Rudolph Paul Wçisser - el. 41 Registre-se-considerando-se o suco e
pat. 'PI teime n9 178.488).
Company.
sumo de trutas como para fins aliVIckers-Zimmer Aktiengsellschart "N9 153.218 - The
it ela
Wso mentares da classarreivindicada.
Blacn
Planung Und Bau Von Induatriean- Company.
lagen (trans!. para seu nome da pat N9 133.479 - Crane Compaenie de NO 542.920
Ader&Merina
PI termo no 176.785).
ttions Not son Clayton Co., S.A. Ind. e Com.
Recherches et D'AddicaaThompson Ilityward Chemical Com velles
D'Equipeanent.
pany (traner. para seu nome da N9 153.490
N9 544.234 la Credial.-- Laias Cari
•
- Prara Corp.
pet. PI ténue n9 178.834).
dial S.A. --. cl. 366.
1(9 153.621 - Rie,ardo Pescuma.
1.419 133.823 - Pirelli Sapsa Sacieia N9 563.537 - Adubos Sexo n9 5
Rio, 24 de janeiro de 1968
per Aztont•
ABC - Eduardo • Seco S.A. ComerContrato de Exploração de Marcas 149 153.868 - Reyrolds Meteis cial e Industrial - dr 2 - RegisCompany.
tre-se sem direito ao uso exclusivo
Por despacho do Sr. Chefe da Se- N9. 154.255 - Gunnar Ivar Fre- do no 5.
cão foi mandado averbar o contraAnua - Cícero PaNO 564.138
to de exploração da marca Extar, 1(9 154.532 - American Can Com- çheco - cl. 41.
345.984. de pro- pany.
Irada sob o
a:
N9 566.522 - Pabrerafia - Textil
edade de Sandoz S.A.. estabeleci- NO 155.152 - Mina
S.A.
155.800
Leonard
Joseph vi- Paulo Abreu S.A. - cl. 24 -,,Re.
N9
do em Balça, e em favor de: Bandoz
alstre-se com exclusão de esfregões
Ema B.A. Produtos QUI-- lutis e Matt John Vilutla.
Societa- per e estopa.
N9 155.813 - Pirelli
micos e Farmacêuticos, estabelecido
•
Ttatil
NO' 566.523. - Fabrefia
•
no Brasil. - Averbe-se o contrato Adotai.
"auto Abreu A. -• el. 23.
de expluação.
•
N'e 155.855 - rmc Corp.
Por despacho eo Sr. Chefe da N'
- Ind. Mecciiine Ele•• Marcas neferiaes
Sacão foi mandado' averba o con- trantehe IMF S. p.A.
trato de expioraçãe da marca Date- N9 157.236 - Irmãos Ventairdi LI- 1(9 354.264 - Sobrace - Dr. 301coa. regiztrada ebb o no 275.571. de imitada.
ton !talo Provenzano propriedade de Chss. Fazer 8; Co. NO 157.858 - Freta Corp. _
•
•
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de ' Propaganda Indeferida

349 511.280 - "uni edubo das
Grandes Marcas Intemacionalis &A.
Ind. e Com. de Bebidas - el. 48.
a- 42 - 43.
~renda e Alteração de Nome
de Titular dear
Praceio°
•• e
- Flama S.A. Instituto de
Plavioxtsk
kogia Aplicada - (altaração de
ai liOnie da marca Angorfrenil me. .,
; 838,.271)- Anote-Se- a', alteração de
Some
349 518.275 -. Bom Sucesso - F.
porgivaldo 8a Mendonça Ltda. • N. 41.
• 349 547.311 - Clever - Ind. Metalúrgica Clever S.A. - el. 28.
349 555.554 - Pulha= - Fullman
•ind. e Com. de Materiais para Comi bolça() Ltda. - cl. 16.
MOO349 555.581 - Noblleasy
, aio Barbosa - cl. 16.
, 3
49 555.584 - Glenfair Delors
G.A. Distribuidora de Produtos /nternacionals
Cl. 43. /
349 555.722 - Serutil 4 Liqidgás
do Brasil S.A. - cl. 21.
349 556.005 - Mesa de Festa cl. 32.
eenzo Leivas Roiemburg
149 536.090 - dou - Aguiar Silva
lk Cia. - cl. 30.
No 558.469 - Tricure Aquabrils
end. e Com. de Aquários Ltda. d. 2.
349 560.240 - Shaitaio - Sininho
Confecções de Roupas Ltda. - CL 38.
349 5t32.730 - Palerrno - Cia. de
Calçados Palermo --* cl. n.
349 568.375 - Donaclone - Dormiam Company Inc. - el. 8.
Insignia Deferida

39 55.830 - Itabetum -atalretann
4
!ling . e Com, Ltda. - el. 33 - Ar•
tigo 97 - n9 1.
349 558.369 - Penesa - Pescas do
Nordeste S.A. -:- Palma -44- el. el
- Artigo 97 - n9 1..
Nome Comercial Deferido
' 349 555.852 - Banco do Trabalho

;talo Bras. S.A. - Banco do Trabalho Ralo Bras. ELA - Art. 93
• rel 2.
119 555.922 - Sce. BalneAria Pinheiro Ltda. - Soc. Baineázia nateiro Ltda. - Art. 93 n9 2.
39 556.284 - Ind. Pernambucana
4
de Aglomerados de Cimento Ltda. Ind. Pernambucana de Aglomerados
e Cimento Ltda. - Ind. ?amaraiscana
de Aglomerados de Cimento
'
tda. - Art. 93 n9 2.
Titulo de Estabelecimento beferido
349 507.348 - Bazar Copacabana
-- Viúva A. G. -Concieiro & da. Ltada - cl. 1 - 11 -14 - /5 r- Art. 97 n9 1.

Marcas Indeferidas

NO 548.438 - Kaxuxa - E. Mussi
,& Cia. Ltda. -cl. 2.
349 554.364 - Joiabela - Joiabela
Ind. e Com. de Jóias Ltda. - cl. 13.
Expressão de 12ropaganda Indeferida
349 532.031. Verbania Peito Inentsoa MIO por Mestres Ar- Verbania Ind. de Calçados
itada
cl. 36.
Frase de Propaganda Indeferida..

• 239 513.544 Aveia Feria- Finamente Laminada Dispensa Cozimento - L. Ferenc:ai S.A. Irid. e Com.
- cl. 41.
le9 517.792 - Alta Símbolo de Qualidade na América Latina - 1nds.
de rZTIOV81 Alfa
- eis.. 6 - 11
- 2e e ea.
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Inda. Gessy Levar S.A. (oposição
.
Diversos
ao termo 815.856 marca, Q-Dura).
349
486.481
Café
?Janota
GaN9 550.922- Ilidi' MAN Mar- mado Pagem. - Cancele-is o Pre- Unilever Ltd.. roposiçãri ao têm,
tina & PiramLtda. - o. .30 e 86. sente
n9 812.918 marca Bri-Lux).
termo.
349 851.568 - Copaco - Comp.
N9 824.255 - Partibras - Parti- Standard 011 Conmany (oposição
Pavimentado,' e Construtora Copas) bras
Participação e Com. Ltda. - ao tênue 81e.229 marca, Solve.x`i.
- el. 33,
Tomo sem efeito a exigência.
S.A, Parmaccutici Italla (oposição
ao termo 814.743 marca Aidomix).
Diversos
Frigorifico Clipper S.A. (oposiçãe
ao
termo 813.919 nome: A gro-PecuáNOTICIÁRIO
•
349 580.8414 - Cia. de notes e Ver•
ria Clper Ltda.).
nizes R. Montesano. - Arquive-se.
Inda. Wagzier S.
A. (oposição ao
Oposições
tarnio $14.325 titulo Wagner). •
Retificação de cliché
. •
A Cia. Produtos Confiança
Colnerc.ial Waencr S.A. (opnsicão
ao termo. 814.325 titulo Wate•ner) .
349 549.003 - Construtora Técnica (oposição aos Momos: 828.930 Itnobillárice Wagner S.A, foro.sl.ção
de Investimento( Consultai Ltda. - 823.931 - 823,932 •-• 823.933 ao têrmo 814.325 titulo Wagner).
Consultoria Técnica de Investimentos 823.934 - marca Confiança).
Sabap S.A, Brasileira de Artefatos
Consultei Ltda. - clictiè publicado
Farbenfabriken Bayer Aktienge- Plásticos
(oposição ao térmo 818.038
em 11-10-82,
seleschaft (oposição aos termos:
marca
S.A.A.A.P.)
Oposições
349 817.222
marca derol,
Ind. liltetalúreica São Caetano 6.A.
N9 819.524 .2- marca Dulceaspir.
(oposição
ao termo 822.819 marca
CooperatiVa Agrícola de Cotia Co- 349
819.564 - kearca Benaspir.
São
Caetano).
operativa Central'(oposição ao termo 349 825.114
- marca °tarai.
Ind. de Ferramentas Novart Ltda.
n01119.392 marca Cotim).
9 825.115 • marca Clero».
(oposição
ao tèrrno 324.823 marca
Bozzano S,A. Com. Ind. e Imp: N
S.A. Institutos Terapêuticos Reu- Nova-Arte):
.
(oposição ao t. 815,047 marca: StIck nidos
Labofarma (oposição aos (0Rama).
Orval
/rd.
e Com. de Produtos
Café Anemia Ltda. Ind. e Com. mos:
Quhnicos Ltda. 'oposição ao tèrmo
N9
819.527.
marca
.Ascarotrat.
(oposição ao t. 823.183 marca Café N9 774.884 - marca -Comprai- n9 .825 .810 marca Lulu-811=Po° aiPaterese)•
gora de cachorro).
S.A. Inch. Reunidas P. elatarazzo dna) .
- re eeera _de Livros Infantis
(poosição ao t. 810.397 marca Se- Ind. de Tintas e Vernizes Gold S.Elisa
A.
opo • içá° ae tèrma ri 722.885
luta). .
S.A. (oposição ao termo 824.091) - marca Men Brite' - Revisia da Mãe
Kold • e térmo 824.093 marca Moderna).
Amplimag Ind. e 'Com. dê Con- marca
•
piasm-t nid. de Matérias Plf,stroles Automáticos Ltda. (oposição ao Irold-Xote).
• de Bebidas Cinzano (oposição tinas e !!"- 1. 4,4 Ltda. (oposição ao ter..
terno 802.284 -marca lIorodator Di- aoInd.
termo 818.307 marca Grafi e ter- mo 57.5 -parco
.1
Plastimet).
mep).
818.306 marca Grafi).
Bt•4vil•••••:7 Vinhos S.A. Ind. e
Salim Badra (oposição ao t. 815.449 moPromo
SiA. Serviços de Promoção Cota. t000sk;ão ao termo 814,379
marca Badra).
aos temos:
Inda. Granfino S.A. (oposiçãa ao (oposição
826.050 o- marca PromocenCO. Marca Toureiro).
t. 812.347 marca Farinha de Man- . 349
Cor, c
N9 826.051 - marca Proraocentro).
dioca Paparine.). •
'tiv
3.2: R
a rstertb
Prir
idade
Rothmans of Pai! Mall Ltd. (opolria deLida.
R
. CoinPral Com. e Ind. de Produtos sição aos termos 795.259 - 795.28O topcsi,...ão ao termo 314.816 marco
Alimentícios Ltda. (Oposição ao ter- marca Tabacaria Londres).
() 815.415 marca Coinpal). Ir-tituto Médico Industrial ' de
Maria Christina det Souza Dantas Thã -Seottish Ceishmere Association Is.nlicações Scientificas (I.M.I.D.A.
Cramer (oposição ao t. 819,842 mamã Ltd. (opoelçlto aos termos 814.989
S.A. (oposição ao têrmo 811.021
814.990 marca Vila Romana cies- 8.)
Dona .Flor).
marca Fundes).
Alfio Great e/ou Acri leio Ltda. ando).
S.A. (oposição 'ao térnto
(oposição ao t.- 822.099 marca LU- Omlex S.A. Orle:Nacional de Im- 119Bandos
810.07 marca Acilaa).
portação e Exportação (oposição soe
miteel)
Cora Products Company hoposiçâo
Pab. de Café e Chocolate Moinho termos:
ao termo 814.640 marca Azena)
de ouro S.A. (oposiçao ao t. 814.439 349 820.693 marca Bio-Fox.
bicará - Ind. e Com. de Catei
• 349 820.899 marca Flan-Lnva.
marca Regent's).
Finos S.A. (oposida ao têrmo 828.116
Transtour Ltda. (oposição ao ter1 349 821.178 título Datox.
349 821.242 frase: Serviçoe pDT - marca Café MineiNmse).
mo 798.793 marca Tramitar). Dedetização
Desirifeceelo ' -.Tangem-- Gunther Wagner Pelikan-Werke
Transtour Ltda. (oposição aui ter- dado).'
(oposoao
termo 814.325 título:
ag
Exmo 796.792 marca .Transtur .
er).
Amo S.A. Ind. e Com. (oposição Wagner).
presso).
Richard Abr. Herdér (oposição ao
São Paulo Alpargatas S.A. (optei- aos termos:
çã oao t. 818.630 marca Senda! Lona Na. 822.868 - 822.869 - 822.870 - termo 813.930 marca Figurativa).
Aktiengesellschaft
Mannesmann
e22.85 - marca Arrenda).
Ilayania).
Cia. Swift do Brasil S.A. (oposi- (opete* ao termo 8144745 marca
Acri Plac Ltda. .(oposição ao firmo ção
ao termo 825.454 marca Ypé). MV).
n9 818.216 nome comercial /amiba'
General oode Corp. (oposição ao Auto 'Union Gmbh (oposição ao
Ind. e Com. Ltda.).
817.976 marca Maxwell).
814.290 titulo Dkwagen).
Cia. Ind. de Conservas Alimenti- ~oCabeça
Branca. S.A.. Prods. Ali-. termo
Ortho Pharmaceutical Corp,
cias doa (oposição ao t. 805.811 mar- mentidos
(oposição
ao
termo
e20.238
sição ao termo 815.018 marca Dica Elefantinho)".
marca Pirulito).
Gel) .
Confortes Roupas S.A. (oposição Lab. Searle Sintético Ltda. (oposição ao termo 822.636 marca Ovu- Deutsche Graminophon Gesellschart
ao t. 793.508 marca Confort).
M.B H. (oposição ao termo 814.475
Lanificio Santa Branca S.A. (opa- lac).
840 ao t. 809:515 marca Branca).
Dirceia Te,volieri (oposição ao ter- marca Arintts).
Garantias Ind. .S.A. (oposição ao mo 827.590.. marca Cristalina).
Vollcswagenwerk Aktiengesellschale
t. 815.396 nome de enip~ Ias de Ce.nflex Artefatos de Borracha Li- (oposição ao térmo 811.245 expressão
Ilhéus S.A. Com. Ind. Imp. e "Exp.). niitada (oposição ao termo 827.776 - Volkomania e térmo 811.246 expressão Volksmanistco) .
marca tInflex).
Aconcagua - Ind e. Com . de Fo- net S.P.A. (oposição aos ténnos:
ittes Ltda. (oposição ao térmo 822 311 na 911.344 marca Flat e ne 811.345
Expedient6 do Sirviço
marca Fiati
.
marca ,Aconcagua).
de Recepção, Informação
Joh. A. Benckiser Gmbh. CU- Pedro Lordeú Charles (oposição aos
mische Pabrik (oposição, ao termo tarmos.-1317 439 - 818.350 marca Ipe
e Expedição
11 9 814.816 marca Joya).
.
M W M Motores Diesel S A. (opo- Roxo)
Rio, 24 de janeiro de 1968
Fábrica de Aparelhos e Material
sição ao termo 814.194 insígnia Ori- Elétrico
Fama Ltda. (oposição aos
ginal M V 21).
Exigências
808.585 - 808.589 - 808.595
Papelaria Mester Ltda. (oposiçáo -tA1nes:
ténnoia com exigências a
ao têrmo 815216 titulo Lojas Mas- 808.597 marca Prema).
cumprir: Ortho Plrarraaceutle,a1 Corp. (oPoo
ter).
Ind. e Com. Figueiredo S.A. (0O0- sição ao termo 807.575 mama Salm
N9 398134 -, Maio de Souza Hom. sicao
ao termo 817.084 marca miditt).
349 282.094 -o The J. B. Williams Trunfo).
Vinhos de Monção Ltda. (oposição
Company Inc.
•
349 177.207 - Ind. de Meias Es- Com Products Company (oposição ao têrmo 815.851 marca Monção). ff
eaoa Flamingo Ltda. (oposição
• ao termo 815.348 marca Ago).
pumatex S.A. •
Johns-Manville Corp. (oposição ao termos 813.043 marca Flamingo).
S.A. Cotonificio Paulista (oposto
termo 814.795 titulo J ae)
Arquivamento de processos
Van Den Berghs & Jurgens Ltd. ção ao termo 814.678 titula Mansa).
N9 500.423
Furtado & cia, - (ou^si c-ão ao temo 815.680 marca Aço Torsima -S.A. (oposição ao
Arquive-se.
Solou
têrcao 811.187 marca Dueto?). e •
Título de ettobelecimento indeferido

}Zumbis 011 St Refining Company
(oposição ao termo 811.056 marca
Rodotigre).
elnaleo Aktiengesellschaft (oposição ao térn2o 811.477 marca Liznonka)..
• Perfumes Coty S.A. B. (oposição
ao térrea) 811.752 marca Emblemática) .
Padaria Nova Zelândia Ltda. (Oposição ao têm() 806.490 marca Nova
Ze/Andia) .
Reemtsrna Cigarettentabriken . d.
3.1.33.E1... (oposição ao tèrmo 811.033
marca Centro Oeste)
Oposições

•
Multibras Ind. de Aparelhos DO)nésticos Ltda. (opotição à pat. P.I.
Aperfeiçoamento em máquina 'cantrifugadora, termo 133.167) .
D. P. Vasconcellos S.A. Optica e
Mecânica de . Alta Precisão.- (oposiçã)
à pat. P. I. Aperfeiçoamentos em
carburadores, têrmo 14.489).
Pruehauf do Brasil S.A. Ind. de
Viaturas ,(oposição à ..pat. M.I. Original configuração Introduzida era
carrosseria,s, têm" 1148.959).
.
Retificação de clichês
N9 536.327 — Ao Esporte Universal
n-• Esporte Universal Ltda. — eis. 36
9 — clichê publicado em 12 de julho de 1962.
249 565.355 — D — Degrémont S.A.
(Engenharia Saneamento e Tratamento de Agua) — cl. 2 — clichê
publicado em 6-3-63.
119 565:358 — Degrémont S.A.
(Engenharia Saneamenot e Tratamento de Agua) — cl. 10 — clichê
publicado em 6-3-63.

Retificação de cliché
119 560.358 — Indústria Plástica
Polimold Ltda. — Marca: Polimold
— Classe 36. — Pica retificado e Plzblicbado o clichê- quanto ao torne do
requerente em .27-12-62,
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- N• 580.858 Intblatrla Plástica
Poliraold • Ltda. — .Marca: Polimold
— Classe 36.— Pica retificado e publicado o cliché em 27-12-62.

conjunto vibrador, disposto imediatail
très paredes fixas, quais sejam a
mente abaixo da caixa moldadora,
tenor e duas latérais. e tendo
também os tufos internos e perfurado- acionado por motor' elétrico.
res, caixa esta que é completada iti7
»
feriannente pelo fearma-fêmea, com su- 5) Máquina para fabricação da
Retificações na relação de certifica- perfície dotada dos rebaixos configu- blocos de concreto, como reivindicadei
- dos expedidos
radores das saneadas de encaixe do até '4, substandaltnente como desc.r1b4
I
molde, dita fôrma-fêmea sendo deslo: e , ilustrado nos desenhos anexos.
Rio, 24 de janeiro de 1968
cavei verticalmente, com guia dada por (*) Publicação que se faz de acôrdei
' , •
buchas extremas laterais. deslis'antes ab com o artigo 26 do Código da Pio.'
Picara notificados os requerentes longo
de bastes verticais, fixas com
abaixo mencionados a comparecerem travamento das referidas buchas ao priedade Industrial (Decreto.lei nOme...
a êste Departamento no prazo de noro 7.903-4S) e' em face de que' ficott
venta dias, a tini de efetuarem o nível extremo, superior das hastes de resolvido no item 4 da Portaria '73. da
pagamento da taxa, de acOrdo com o guia; e completando a caixa mo/dado- 4 de outubro de 1967 do Diretor-GeraLl
DecretO n 254, de 28 de fevereiro ra, saindo prevista tuna placa anterior,
fazendo conjunto com a .ftirma-fêmea,
de 1967:
TRAMO N9 146.757 •
porém possível de ser destacada da
mestn, dita placa sendo ligada á al‘
- • De 18 de outubro de 1962 .
inação por braços laterais articulados.
PATENTE DE INVENÇÃO
3) Máquina para fabricação de blo- Requerente: Humberto Croce Neltdd •
TARMO N9 157.091
cos de concreto; corno reivindicado ate — São Paulo.
De 26 de fevereiro de .1964
caracterizada por , compreender tam- Titulo: Novo modèlo de bloco para
a •forraa:macho, com superfícies
Requerente: Humberto CroCe Netto. bém
inferior 'provida de relêvo configurador construção uç. Ajdo. de Iltilidode.
— São Paulo.
1) Novo modelo de bloco para
das reentrâncias de encaixe do bloco,
Titulo: Máquina para fabricação de e montada horizontalmente em nivel trução, constituído por blocos de coo'
Blocos de Concreto. --- Privilégio de
mais superior da armação. em alinha- creio, vibrado, dotados de vasamerláitil
Invenção.
•
mento vertical com a caixa.moldadora, internos, caracterizado por possuir na
1) Tvlaquina para fabricação de dita fôrma sendo também cieslocável face superior, em prolongamento ha
blocos de concreto, do tipo com en- verticalmente ao longo de hastes late- paredes laterais, projeções de feitial
•
prismático Configurando encaixes ma*
caixe, e que dispensam argamassa
pura o seu assentamento, caracterizado rais de guia, e aprisionável, ao nivel cho: pelo fato de ter, correspondente
por compreender inicialmente uma ar- extremo superior, por um dispositivo as referidas proJeçAies reentrâncias na*
mação . suporte, feita em estrutura -me- de trave, do tipo de engate rápido.
bordas das paredes laterais, na faca
4) Máquina para fabricação de
tálica vertical, em cujo nível aproximaInferior, cónfiguando CaÇaixes Mulo.
damente mediano de sua altura é pre: blocos de concretà; como reivindicado
viáto um recipiente alimentador "e do- até 3, caracterizada por compreender 2) Novo modelo cá) bloco par*
construção, acorde com o ponto aba,
mador de matéria prima para o bioco,
comumente denominado masseira, dito o disposltivo extrator d obloco fabri- tenor, tudo como subitanclahnenre reta'
recipiente sendo montado deslisante cado, composto a partir . de urna placa vindicado. descrito e ilustrado nos de;g'
horizontalmente, ao /bngo de. hastes extratora PróPriamente dita, disposta senhos anexos.
•
laterais longitudinais de guia, em di- Imediatamente sob a fôrma-fêmea, e
(*) Publicação que se faz de ac6rdil
reção a caixa moldadora dos blocos, montada na extremidade' superior de
prevista anteriormente, porém em nivel
uni eixo vertical, ao qual se articula com o artigo 26 do Código da 1:trai'
imediataménte inferior.
um curto braço articulado por sua.'vez priedadi Industrial (Decreto-lei amigo,
2) Máquina • para fabricação de
no 7.903-45) e em face do que ficosC
,
a
blocos de concreto, como reivindicado uma alavanca interfixa, equipada resolvido no item 4 da Portaria 73. da;
em I, caracterizada pelo fato de a com pedal extremo; e finalmente, com- 4 de outubro da 19674 do Diretos*,
caixa moidadora
ser -composta por pletando ã máquina, sendo previsto um Geral.
•

CC5IDICI-CD DEI p=cA.
DIVULGAÇÃO N* 1.909
Png. 14Cr$

A Veada
*
MIMA Is Mbiabide de %Senda

$eção de.Vandon Av. kedzigawas Alvea. 1 .
Atendo-oe a pedidos pelo Serviço de Rambóia@ Postal
,
Usei& .
)4a gale de DM',
Illeleelen~Meiraera~a.

FUNDO. DE GARANTIA
TEMPO DE SERVIÇO

•po

DIVULGAÇÃO /4,1' 981
Preço: Ner$ 0,25

, •, A VENDA

•
Na Guanabara —
Agencia I: Ministério da Fazenda
• • Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves I
Atendt-se a pedidos pelo Serviço de • Rtembólso Postal
Em Brastlia
Na sede do DIN

•11

•
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MA IRCAS D/EPOS.TADAS
i09•
seus partiram do Ciictipo da Propriedade pousais/
Paidicullo feita de sete* ema
a art.
SSP 835.009
cintos; cinturões; derganan; oolas;1Ei5.091
nhos; coletes; eranbiaaçoes; corpi- Requerente: — "Diplomar
nhos; cuecas; cueiros:, saiotes; d JiItaWbeiedicsidoConsõrelas
Ltda.
mana; domineis; ecisanies; esipartiem São Pado
CASA TUPY
hos; atolas; fantasiar tardanzentos;
Classe 50 fardas; fraldas; tramam
Artigos: --• Serviço de administração
*nume
gandolem Orna; guarda-só; grau- de canarcio. adminiatração de bem Requerente:" — Calçada, Slaa Lima
IndsTawinammk& tua
bitoE laPonall; lalueteSi4.
nitreis e !MOMO
Limitada
4qesetões; lenços; libais; Atas,
Estabelecido na Guausaara
itft
835.098
bina; maillots; =adubas; araClasse 36
Requerente: "Petibaarba s Roupas nimikes; mantas de uso peaacal;
maufada.
teus; mantilhas; mantos; marta.;
741, 835 . un
Eata.belecido em São Piado.
martinhes; meiam antas ~Secções;
•
Clame tf
modeladore
paLes (Ponchos leses); •
3000 AZ= *
Artigos de vestuário, de toda sorte, paletós; • Paramentai; Peies
inclusive de esporte, para homens, se- natal; pderines; peles quando resBilASIWIRá
INDEtanhoras • para crianças, a saber: — tuario; perneiras; peagasj Pilzrass;
abrigos quando vestuario; agasalhos; petabos; peitoç Poni~. Ponchos;
alpaca/as; alvas; anaguas; aventais; puloverea; priabes; quinas qutmoIndústria de Embalagens
baby-do11; barretes; batas, batinas; nos; rePaaa; ressards; robes de chambermudas; blusas; blusfiaa; -boinas; bre roupas trancas de MIO Pessoal; Requerente; — ConteoMes Sonho
Plástinas Ltda.
boleros; bonda; bersegatem botas; bode betus; roma feitas: rou. And Ltda.
u calças;
tinas; cache-nez;calgailer
Estabelecido em 85.0 Paulo
calcinhas; calções, inctuan 'para es- ,, • . 9.111ra
al;;s: azada/ias; saClame 38
tutarri
Requerente: — INDEP — ludastrla
porte; cardam camisas da torga; Ga; stobre=e; salidéus; aborta; Artigos: — Artigos de vestuário, ae
de Embalagens Plásticas Lida.
•
atainiagão; emantai, cendeolas;
• soireetuoos;
nilismiso
toda sorte, inclusive de eeporta para
et
Estabelacido na Guanabara
bes; canos de betu (pernei- nas; aocaleas; meter; auges na- homem, senhoria e para alunas, a
Nome eamerelai
ra*: ~moais; cuia; Capara; Ca,
bera
saber; — abrigos quando veatuário;
• taállam; talabarte;
1Z, $33.102
rapinas; embalsa; sampos; casacas; tiaras; topa; tomem túnicas; tur- agasalhos; alpercatas; abras; anácesquietea; casalaç seroales chuleei; mantas; ~as; sestidas vestá- guas; aventais; baby-doll; barretes;
chapéus; chinelos; chuteiras; cintas; mantas para trabalhadores; ~tua- batas; 'batinas; bermudas; blusas;
cintos; cinturões; clergyman; colars
rios; véus; rama
bbaffies; boinas; bolares; bonés; Dor-Mos;clet ombinações;corpiseguiria, botas; baianas; cacha-cola;
/IS
835.1E8
nhos; cuecas; cueiros: ess.ates; dolcache-nu•. calçados; calças; calcimana; domada; ashaves; espartinhas; calções, inclusive para esporte;
lhas; *dolos; fantasiar fardamentos;
cambas; camisas de /taça; camisas- Requerente: — Anodal — AnodisenEZAZWI fardas; fraldas; /mies; galochas;
pagão; OirraletalC anaholes; camisaração ds ~o Ltda.
gandolu; gorros; guarda-pa • para- IN7J13TRIL =5" iões; canoa de botas (perneiras); caEstabelecido na Guarebara
Lia; hábitos; japonas; jaquetas; las
pacetes;
capas;
capotes;
granaamaas
quetões; lenços; librés, ligas; lingo- Requerente: Lhpláda
Classe 11
cartolas; casacos; ~ama; cialiqPuu=;
"i
tes; leram maillotic manWões• maatuiu; ceroulas; abolei; chapéus; Artigos: — artefatos de alumínio
Zatabalacido ma São Paulo
nipulo*: mantas de lia0 pesmal; anum—
chinelos; chuteiras; datas; cintos; anodizado a saber: molduras para
Clasae 98
teaun mantilhas; mantos; "martas; Artigos:. — Artigos
cinturões; clergyman; colarinhos; co- portas e janelas, pasteteiras, placas,
de vestufules
maranhas; meias; mau confeeçOes;
am; combinações; carpi:aios; cuecas guarnições o espelhes de fechaduras,
atodeladares; paias (ponchos imesi: tdda aorta, árobialee de eaPoris. Para cueiros;
dolmana; doodnee; galerias para sortiam, perfilados, =autiona e pesa crianças, achanaiscitares;
pilei* panadas; parestentas: pelg- homens,
espartilhos; estolas; !anta- Sande% aldravas, ferrolhos e trilhos
quando vestuário; aias; fardamentos;
oira pela:Mem peles quando ves- saber; -Sardas; fraldas;
para porta de correr
tuário; pernalms; pema; plialeam agasalhos; alpercatas; alvas; an&. fraques; poloelism aoludalaç
Ocra;
aventais;
baby-dall;
barreias;
NP $55.103
petlibra;
Pollemas;
Ponchos;
pandas; ~tu;
batizam berrandae; Cum guarda-pó;
puloverehs; punhos: quépa; quimonas;
jsqueiniç
Jaquetões;
ilbrim
Iraruai; regalos; repards; -robes de cham- blualleMirdnas; boleais; barala;
Engodes; lavas - sesdilots; manam roupas Manais da suo pessoal; Mana: botos; bothhes; canbc-cc : gas;
driões; manipules; mantas de uso ANOD AL • Anodização
raspes de bs.tos; roupas faltas; mu- cacire-wrg calçados; ese — •
peasual; abastaaun ~Ui" man
paz para esperte; mapas para ope- ribas; calções, Melodia para esportoa; martas; maranhas; meias; meias
.
rários; roupSix saiu: sandallar as- te; camisas; camisas ué
confecções; modeladores; palas; (pon• de-Mi-Mini° tida:
patas; "sabre-paliem solidam aguam sas-pagão; camisetas; 'enr,
leves); paletas; pautufas; parachoutarem Min; aometeglaç Mat- miaolões; canos de botas (perneiras): chos
"Pasta; pelerines; peles
aram ~lens; meter; sungas; sus- capacetes; cepas; capotem carapuças; mentes;
querido vesteasto; P ernetniM Palitas; Requerente; ANODAL — Anodios; tailleurs; talabarte; ternos; cartolas; casaram; casacas; casquetes; pijamas;
petalhes: Peitos: Polainas;
zação de Abaulai° Ltda.
• togas; toucais: túnicas; tua". -casulas; ceroulas; abales; chapeus,
Estabelecido na Guanabara
Pannanroteda;
imunes; uniformes; instalas; TU- chinelos; chutaras: nSisitass. cintos; poncho; pukeleras;
re
g
al
IMenes: r os; renerds: de
mantas para trabalhadores; watna- cinturões; desramar; colarinhos; e IN
' Nome Comercial •
chambre; mapas brancas de uso peslotes; combinações; _ c or pinhos; soal;
rim; TaUN: Sigam
roupas de baixo; roupas feitas;
RS 835.104
cuecas;
amima;
adotes;
dolmana;
de esportes; roupas para
N9 835.095
dOlolo65; mbar" espartilhas; es roupas
roupões; saias; sandálias; salas; tanta s; tarebunentem fardas; radas;
patos; aahre-pellees; leallauiç aborta;
fraldas; fraques; piabas; g,andelas, shootetraç
aliam aobretaidoe; Moinas;
nrenior
gessos; guarda-pa; gravatas; habi- solariam suster;
sungas; suspensóBRABILMIU
tas;
JePolkes;
jaquetas;
Jaquetões;
mim/mau
tailleurs; talabartes; ternos; tialenços; librés; ligas; fino:rias; luvas; rios;
togas; toam; túnicas; turbaramaillots; annd~• =anis' u 1 os; ras
Itemterente: — Refrigerantes
tu; uniformes; vestidos; verstimenstas
mantas
de
uso
pessoal;
manteaux;
. Elorocaba Ltda.
Itoupas
Registrada; "PetEmnbas
para
trabalhadores;
vestuário*,
mantilhas; mantos; martai; maraEstabelecido
em
SM
Paulo
Ltda.
véus
e
Vimas
nhas; melas; meias confecções; moCisam 43
Estabelesido em fillo Perlo
&lidam palas (ponchos leres): PaES 835.108
Artigos: — Rafrigeraratea, refrescos,
Clame .38
letós ; pardattas; ~acatas; peigáguas gasosas naturais ou artif% Artigos de vadeado, de NOA sorte, noinç pelariam peles quando yesgroselha„ xaropes * esseinolas para
&Peluda* de esporte, para ianaens, se- tuário; pernsizaç
as; pijamas;
refrescos, sodas a bebidas nlio
-laboras e para crianças, a saber: — peltlhos; peitos;
, mechem
alem:dica" eia geral
'Abrigos Miando vestuário agasalhos palmam punhos; qaépisç mdaropea;
rta 1135.108
alpercatas; alvas; miguem mentais regelem renarels; robes de chambre;
baby-doll; barrete"; batais batinas roupas brancas- de imo pasmat roaberinadas; binam bluffies, boinas pas de baixo; mapas feitas; roupas
bolem; bantSç barzeguina; tolas; bo- para esporte; rompas para operários;
PERUCAS — caga;
tinas; cachenes: caleedon calças: roupões; selas; aroadállas; sapatos;
Calcinhas: calçlies,'Ineteerve para es- albre-pelizes; solidéus ,shorts; sho- Requerente: — =DEP — Indoeteln
MAMO NEVES Cal
alsoloç solaretudoe, Ma/nas;
porte; camisas; camisas de força; ea- otdr
de Embalagens Pliatieas Ltda.
soldagem
suster;
magas;
suspensócamisetas:
caralsolw
Estabelecido
na
Onanabari
nusas-pagão•
emelaoldies:' canas de tatu (pernei- rios; taillew, ialabszter; ternas, tiaClasse- 28
ras); capacitem cepas; capotas; ca- ras; togas; toucas; túnicas; turban- Artigos: — Embalagens plásticas para Rameneute: — Perneia
00141114
Marcia* News Ltda.
„e
rapuças; cartolas; amuos; casacas; tes; uniformes: vestidos; vestbneu- fedas cg tina, emrõlucms, recipientes
Estaselecido na Ottarsa~
casquetes ; cresulain etc A das adues; tas para trabelhadores; vestuários: saras. envelnpe-: sacola*. caixas C
&Anjos
Nome do empresa
Pesevisomi
chapéus; chinelos; ~tetras: cintas;
TERMOS iliSPOBITADOS EM
NT 835.094 •

ANODAL

ce;

POR

INDEP

616 Segunda-feira 29

Classe 32
esiggeos: - larograma de televisão,
ulo público, reunindo gahoW"
de variedades e baile
14.9 835.113

ala 835.105

p5

# 4 2'

'cxe#‘
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?11'

P‘çv‘

MAIól<
REVEILLON
DA TERRA

Requerente: - °Boutique Cantão"
Indústria e Comércio Ltda.
Estabelecido na Guanabara
Classe 13
Artiaos: - Produtos manufaturados
de bijouterias
N.9 835.108

ARAR I UTABA
INDOSÚZIA BRASILEIRA
Félix Ximenes -

835.119

CO Nt RO H L A,11
!Requerente: Ulla Silveira
da Mota atter
Local: Paraná
Classes: 8 - 33 e 40
Titulo
Na 835.120-121
s.

o

MAIOR
RW=1140111'
DO
MUNDO
Requerente: - Francisco Salame
Lopes
Estabelecido na Guanabara
Classe 32
Cantei- acas: - Programa de televisão, espetáculo público, reunindo
a show" de variedades e• baile

f44

Artigos; Substancias e Pra
químicas usadas na agricultura,
horticultura, na veterinária e Pay
fins sanitários
N9 835.125 .

1.1 BI. E [O
r

Incidstria- Brasileira a'

1aquere/1W:

Franaleco Santos
Lopes
Estabelecido na Guanabara
•Requerente: - Sociedade Brasileira
Classe 92
de Hipnose Médica
Características:Programa
*de teGuanabara
levitara espetáculo público, reunindo
Nome Civil
4show" de variedades e baile
N. 835:107
N.9 835.114

Boutique
Cantão

No

Janeiro de 1968
Classe: 2

Requerente: Fábricas Mediai
de . Óleos Vegetais Ltoa.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Ant
igos: Óleo alimenticio
•

N9835•126

-1/4DOSTRIÀ 8RASII.EIRA
Requerente: Norberto Pielen
' a Cia. Ltda.
Local* Rio Grande do Sul
Classe: 2
os: Substâncias Is preparações
cas usadas na. agricultura, na
orticulturs,„ na veterinária e para
tina sanitários
Classe: 19
Artigos: Animais vivos Inclusive aves,
ovos em geral, inclusive do bicho
da sada
N!835.122

VEIO

L

• iindústria-Srasilefir'Requerente: Fábrica Merlin
de Óleos Vegetais Ltda.
Local; Rio Grande do Sul
Classe: 46
Artigos: Lã de aço (artigo para
conservar e pollr)
Na 835.127-190

M.ERL1N
ria Brasileir;—

TaRMOS- DEPOSITADOS EM

Requerente: Fábricas Media
de óleos Vegetais Lula.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 1
Artigos: Substancias e preparações
Requerente: Norberto Pielen
quimicas 'usadas nas industrias, na
8$ Cia. Ltda.
fotografia e nas análises qui/nicas.
Local: Rio Grande do Sul
Substancias e preparações químicas
Classe: 32
anti-corrosivas e anti-oxicia.ntes
Artigos: Jornais, revistas e publicaClasse: 2
ções em geral. Álbuns e programas Artigos: Substâncias
e preparações
radiofônicos. Peças teatrais
químicas usadas na agricultura, na
e cinematográficas horticultura,
na veterinária e para
)79 835.123
fins sanitários
Classe: 3
Artigos: Substâncias quíniicas. produtos e 'preparados para serem usa'dos na medicina ou na. farmácia
Requerente: Luiz Burratyn
Local: Guanabara..
Classe: 4
Classe: 32
Artigos: Caroço de algodão, ctico de
Artigos: Jornais, revistas e publicababaçu, bagaços vegetais, carnaúba,
çae.s periõdicas
cascas de vegetais, de árvores, de cêcoa, gabo em bruto, fibras de cóco,
• Nç 835.116
colas animal e vegetal em bruto ou
parcialmente preparada, gorduras em
bruto ou parcialmente preparadas,
ilxRequerente: - "Lapebrac"
a
óleo bruto de linhaça, Óleos brutos,
EIPIC2ITPUS E lEE2!AE3
portação, Importação, Comércio e
óleos parcialmente preparados
nOVELPRflqqj LTDA..
Indústria Ltda.
N9 835.132
Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Requerente: Etiquetas e Fitas
Artigos: - Na classe
Novelprint Ltda.
•
Classe 33
Local: São Paulo
•
Titulo
Artigos: Nome 'de empresa,
Requerente: Rodolfo Bittencourt
Classe 38
. Na 835.117-118
at Companhia
Artigos: - Na classe
Local: Rio Grande do Sul
"° 835.112
Classe: 13
Artigos: Joalheria. e artigos de metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos e não
incluídos em outras alasses; Pedras
. BRASILEIRA
preciosas e suas Imitações
INDUSTRIA
N9 835.124
Furtado
Estabelecido no Ceará
Classe 41 •
Ar iln ,ng : - Café torrado e nt
Na. 825.109 a 835.111

11-12-67

N9 835.115

r1111111159d

O 1VIAIO1 • REVEILLON
DO GLOBO_
Requerente:

Faancisco Santos
Lopes
Estabelecia- na Guanabara

SCHIUMA

INDÚSTRIA GRAME"

Requerente: u Schiuma"
Indústria
e Comércio de Saponáceos Ltda.
(HERÈSW
Local: São Paulo
aromam
Classe: 46
Magoai Na classe
Classe: 48
Requerente: Octacílio Norberto Real
Artigos: Na e SSP
Local: Rio Grande%do Sul
SRA 511#111A.,

la

Raquerentà Comercial Agrícola
Wojcik Ltda.
- Locaf: Paraná
Classe: 41
Artigna • PeI,jao
••n•

DIÁRIO OFICIAL (8o0.-t

. Segunda-feira 29 .

Comercial, Agricola
Wojcik Ltda.
' Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Feijão
14141. 835.133-134
1.---"...
Requerente:

BUP811-MERCADO
. LIEVE "Lne LTDA.
' Requerente: Super-Mercado
Leve-Limp Ltda.
Local: São Paulo
Nome de empraza
Ne 835.143

PAI\I-AG.111
Requerente: União Cívica Feminina
Paranaense
Local: Paraná
•
Classe: 32 •
Artigos: Almanaques, anuários, álbuns
ihaPres 08, boletins, catálagos, edições
Impressas, folhinhas impressas, folhejornais, livros bnpressos, publi§açõee impressas, revistas, programas
radiofónicos, rádio televisados peças
teatrais e cinematográficas,
• programas circenses
Classe: 50
Artigos: Atividades culturais, morais,
cívicas, sociais e recreativas
N° 835.1m

SERV .- I

15

Requerente: Super-Mercado
Leve-Limp Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo de estabelecimento
Ne 835.144

•

Requerente: Orieans Comércio
fria Ltda.
-Local: Rio de janeiro
Classe: 41
Artigos: 'Pele era conserva

Nnçt°

0"
0

-

815.154

FAN TA SI A
Itequerente: Indústria de Papeis Uniao
Requerente: Casa "50" Ltda.
Limitada
Locak São Paulo
• Local: São Paulo
Classe: 36
Classe:- 38
•
Artigos: Artigos de vestuários e roupas Artigos: Guardanapos e lenços de papel,
feitas: Blusas, casacos, capas, cintas,
papel higiénicos
calças, camisas, camisetas, cuecas, gravatas, jogos de 'ingeria, m elas, mago,
Nos 835.155-157
penhoar, pulover, pijamas, roupão,
aborta, soutiens, uniformes e vestidos

Requerente: .Kibon 8. A. anchletrias
Alimentleias)
Local: São Paulo
'
Classe: 41
Artigos: Sorvete de flocos
N9 835.T45

:8221V-LIMP

br

835.148

IND. BRASILEIRA'

gewn•nn••••n

Requerente: Super-Mercado
Leve-Lirxtp Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
os: Agua lavadeira, alvejantes,
, anil, cara, para assoalhog, degentes, esponjas de aço, esponjas
limpeza, lã de aço, lixas, marial abrasivo empregado na 'impede metais e objetos, palha de aço,
os para polir e para limpeza, poas para calçados, preparados para
e limpar madeiras, vidros e
je
tos, sabões em pó, em pedra, em
Soldo, em pasta g em flocos,
saponáceos, solventes
Classe: 29
rtigos: Espanadores, escovas comuns,
Ambages, rodas, escovões, vassourai
e vasculhos
Classe: 48
tigos: Artigos de toucador e perninaria e =geral: água de ,colónia,
. gua para a pele, . batorui, brilhanticosméticos para o cabelo, cremes
fiara a pele, cosméticos para a
para os calos, depilatórios, desoantes, esponjas, escovas para toner, laqueei pasta para dentes, pazes, po de arroz, ronge, removedores, sabonetes, sachets e talco
•
Classe: 2
•
tigos: Substancias e preparações
ulinicita usadas na agricultura e ,paa fins sanitários: água sanitária, de)odorantes, aglutinados guindem (*-

N.

;Piio Paulo.-Capital

Requerente: Bandeirantes Limitada
Sacaria
Local: Paraná
Classe: 24
Titulo
Ne 835.138

•Requerente: Roupas remi:11Am
tada
: 38
Titulo .
i4s. 835.137-141

INAGRO-INVESTIMOTOS AGRO-IN-'
DtTBTRIALS =A.
Requerente: magro — Investimentos
Agro-Industriais Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Empresa

WCARIMBANDÚRANTa

ROUPAS, FEMININAS,

7

DP 835. V'.

letras de câmbio, notas promissórias,
papéis de carta, papéis de oficio, papel
almasso, papel de embrulho, papel higiênico, pastas de papelão e pratinhos
Classe: 50
de papelão
Artigos: Marca de serviços de coaserração e limpeza em gerei
N' 835./47 •
Ne 835.142

solo, sabão desinfetante, ácidos, forraleadas, tungiotaas, gemida" Inseticidas, microbicidas, raticidas, herbicidas, antifungos e defumadores

Ne 835.131

111•••••••n~8

Janeiro de 1£.'é3

_

KLINGELNBERG

N9 835:149

;ND. BRASILEIRA

•(MISTA DO Oitti^
410 POOT BALL

•1

Requerente: Mecânica Irmãos C.apozzl •
Limitada
Local: São Paulo
•
'Classe: 6
Requerente: Gréinio Foot, Bail
Artigos: Máquinas operatrizes e suas
Alegrense
partes integrantes,. motores, engrena.
Local: Rio Grande do Sul
gens para câmbio, coroa e pinhão, sa.
Classe 32
télites e planetárias. para diferenciai
Artigos: Revistas
Classe: 11
Artigos: Alicates, arame, arruelas. ban.
N9 835.150
deijas, brocas, bules de metais. cadea.
dos, caldeirões, enxadas, facas, fecha.
duras, limas, latas ,machados, molas,
pregos metálicos, serrotes, tesouras,
torquezas
• Classe: 21
Artigos: Automóveis, caminhões, aviões,
amortecedores, alavancas de câmbio,
breques, bicicletas, carros, carrocerias,
Requerente: Pedrecca Modas Ltda.
chassis, direção, eixos de direção, freios,
Local: Guanabara
para-lamas, para-brisas, rodas pare veio
Classe: 36
calos, varetas de contrõle, veiculo!: e
Artigos: Artigos de vestuário de tõda
suas partes integrantes
sorte, inclusive de esporte, e para
crianças
N' 835,158
• Classe 36
Artigos: Blusas, saias, calças, combina.
nações, maniata e vestidos

PORTO Autoung

"••••n••••

Requerente: Kibon S.A. (Indústrias
Alimentícias)
Local:. São Paulo
Classe 41
Artigos: Sorvete de aata e ct ocolate
,

N" 835.146

IN.A ORO

149 835.153

qinAN

Requerente magro — Investimentos
Agro-Industriais Ltda.
- Local:. São Paulo
'•
BRASILEIRA
Classe 38
Artigos: Impressos em geral e artefatos
de papel e papelão: Bandejas, de pape` Requeeerae. L. flailatache Arsenian
Requerente: Nadir .ardas
lão, blocos de papel, cartões comerciais
Local: Guanabara
\ Local: São Paulo
e de visita, cadernos. copos de papel,
Classe: 48
'Classe: 48
duplicatas, envelopes, fichas, embala- Artigos: Sabonetes, creme para barbear, Artigos: Estratos, águas de lavanda.
gens de papel e papelão, guardanapos loça para após a barba, logo para o águas de rosas — Sachetes — Perfumes
astrológicos
cabelo
desinfetantes, fertilizantes do de papel, etiquetas deN papd e papelão,

1

•

618 Segunda-feira 29,
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N' 835.159 •

café chã e codnim; argolas e aros para
guardanapos e similares; assadeiras; bacias; saixelas; hakles, bandeia; baterias'
de cosinha; biscoiteira: banbonieres;
bules; caçarolas, cachepots; cafeteiras;
caixas; caldeires; canecas; ciataros; cantroa de mesa;. chaleiras; colheres de
mesa; compoteiras, conchas; confeiteiras;
enPoct coqueteleiras; cuscuzeiros; descanço para talheres; espremedores; estojos; facas; faces; famas; frigideiras;
fruteira.;' funis: garfos: jardinetcas; jarras jarros; latas; latões; lava-dedos de
mesa leiteiras; snantegueiras; marmitas;
paliteiros: panelas; peneiras; picadores;
Pinças; Poria copas; porta-géln; Portafrios; porta-jarros; porta-çolo; portatoalhas; pratos; queijeiras; quebra-nozem
raladores; recipientes; regadores; redosuas; sacarrolhas; saladeiras; Saleiros:
salvas; serviços para café; serviços para
chá; suportem laçam -talheres; terrinas:
tijeias; travessas; trinchantes; vasilhames; xícaras

Janeiro de 1968.

compute!~ conchas; confeiteiras; coChase 50
pa; enqueterast cuscuzeiram descanso Aplicação: como marca de serviçai.
para talheres, 'para heras, etc.; arda- para distinguir atividades de ou rela.
mau espremedores; ~madeiras; es- cionaclin com distribuição de bens de
Mula facaat., facões; frdeira; Enter
_ munam
ias; funis; gados; globos:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Jarra.; jarros; latas; latões; Jardineiras;
derra
ei i:
N9 835.170
de ,mesa; leiteiras; manteigueras; marRequerenie Ilidia Faria de Moura
mitas;
paliteiros;
panelas:,
picadores;
Local: Guanabara
na; porta-copos; porta-gelo; parta-frios;
Clame 13
porta-jarros; porta-jóias; porta-pão; porArtigos: joalheria e artigos de metais
ta-toalbass potes;,praas; o:cgr:irar quepreciósos, e atras imitações, usados coma
bra-nozes; raladóres; recipientes; teca'asnos e não incluldos em outras das.
dores:: redomas; rolos; sacar:olhas; sana. pedras preciosas e suas imitações
ladeiras; saleiros; salvas noviços para
~ serviços para café; taças; tachos;
N' 835.160
aerrinas; tildam torneira.; &avena,: va• 4 silhames: vasas xícaras
- Classe: 28
Artigos: Açucareiros; aparelhos para
água,. café; chá; jantar, refrescam adornos; argolas; aios; bacias; bainhas; baldes; baixelas; bandejam &coligiras; bolas; bonsbonieres; botelhas: bules; ca- Requerente: Armações de Aço Proba!
Sociedade Anônima
.
bides; cabos;-..caçambas: cachepota; cá614.s44't
Locai: São Pauto
Ma 835.164-169
lices; canecas; canudinhos: centro de
Classes 40 Expressão
mesa; cestos; chuxeiros; ecoam; coadores; colheres; compoteira; confeiteiras;
N" 835.171
copos; descansos para talheres; envófuros; espremedores; espumacietras; estshae
,tojo.; facas; (cabos para fôrmas; IrásCentro Firme_
031;.%bt.C.°
cos; fruteiras; funis; garfos: globos; lar*
COD
os; lava dedos; lavatório, leiteiras; leIreinfôrti-C.-oiriSaifd7,
cem
coreirom reauteigrieiram moringa;
Requerente: Enurrantset & Gorenstein
teiros;
palirns:
pendentes;
penduricalhos;
Local: Guanabara
IND. BRAS.
potes; pratos; queijeiras; :acida:abas; sa- Requerente: Armações de Aço Proba;
Clama. 36.
Sociedade Anônima
Artigos: Artigos de vestuário e roupas Requerente. Sodiprol — Sociedade Dis- ladeiras; saleiros; serviços para chá:
Local: SM Paulo
café; serviço para refrescos; talhas; tafeitas em geral: agasalhos, anáguas, bertribuidora de Produtos Lida
- Classe: 10 — Expressão
lheres; terrinas; ilidas; travessas; va gimudas, blusões, bluaas, calças, camisas,
Local: São Paula
' Mamem vasilhas; vasos
camisolas. combinações,. cueca, salas,
aasset 8 •
N9 835.172
Classe 36
casacos, jogos de !ingeria, mala, Pa- • Artigos: Alto-falantes;
Anossadeiram, de
Abrigam agasalhos; alvar análetós, Pijamas, saldas de banha aborta, uso doméstico; aparelhos de ar refrige- Artigos:
guas; aventais; baby-doll; barretes: baternas e vestidos
rado; aparelhos 'de asar; aparelhos de tas; batinas; bermuda.; hiena; blusões; Divino Cento Firma; 4
cocção; aparelhos de cartas frios; (de boinas; boleros; bonés; botas; cache-rol,
N9 fi35.161
Garante ConféWOTérTniro.
uso doméstico); aparelhos de encerar cache-nez; calçados: 'calças; • calcinhas:
(de uso doméstico); aparelhos de en- ,caleas; e cansas inclusive para esporte:
gomar (de uso doméstico)raparelhos de camisa-pagão; caidadas; camisolas; ar Requerente Armações de Aça. Prol:mi
passar roupa (de uso doméstico); apa- misolões; capas; casacos; casaras; cas.
Sociedade Anónima
relhos de rádio- aparelhos de refrigera- quetes; carola/as; cindes; chapéus; chuLocal: São Paulo
PROTECT
ção; aparelhos de som; ar.elhos de te- meio, cintas: cintam ciaturties: clergy..
Classe: 40— Expressão
levisão; aparelhos fotogrjicteruapare- uma; colarinhos; coletem combinações;
suESTRIS PINHO lhos limpadores (de uso doméstico); corpinho; criécas; cueiro; dolmans;
N9 835.e3
aparelhos misturadores (de liquido% dominós; aclames; espartilhos; estolas;
at:Icik'GRÁ.tit.Ena.
dleo.ss, etc.); aparelhos refrigeradores; fraldas; fraques; gándolas; ginnai guar
arsweibos toca-discom aparelhos vau*
n
-daPós;grvthábiojapns; Divino Centro Firme
amieceddest assadores; balara quitou; lançai libré.; licas; flageles:
Requerenre: Prorect aarasera7 vaia- ladores;
WS; bacçées; frigoril403; batedeiras 'de hivare marêcõesr autillotsr. mantas de uso
Lig Ltda.
:'Confikto---Pe-Saüífil
uso doméstico; bulas elétricos: . câmaras pesam:: mantem:: mantilha; mantos;
Local: São Paulo
fotográficas,
frigorificam
de
cinema;
de
2artan martilhao meias; meias coifar.Classe: 2
Armações de Aço Proba!
televisão, campainhas elétricom chavete ções; moddadores; palas (ponchos Is. Requerente'
&rigor Desinfetantes
Sociedade
Anônima
ros elétricos; descaradores de uso do. ves); paktós; pantufa; peignoirs; peLocal:
São
Paula
méstico; duchas; chulidorea encerader. !crinas; peles; perigas:. pijama;
N's 835.162-163
Classe 40— Expressão
•
ras:. espremedores de uso doméstico; Pelico; Ponchos: puloveres;
ferzo de passar e engomar; lagareira monos; regalos; renards; sobe. de chiaWs 835.174475
(elétrico ar nito); foge.* (elétricos ou dou rouPas, brancas de uso pessoal:
Mica ferauki elétrica.; fomos garrafas roupas de baixo; roupas britam roupas
térailcas; gravadores: máquinas afiada para esporte
safas, sandálias:
ras de uso doméstico: máquinas cortet. sapatos: . aborte; slabn sobretudos; stal
doma de uso domestico; máquinas de Mas; soutiens; meter; - sungas; suspenfazer café; de uso doméstico; máquinas sório.;- talddeurs; tiaras; tocas; túnicas:
•a
t
_
de lavar. legumes; de uso domésticos turbantes; laminem vestidos, véus;
,máquina de lavar pratos de uso doma• Indústria J3rasileirr
Wang
•tico; máquinas de moer ou picar carne
Clame: 41
Requerente Abril Cultura Ltda.
'de aso doméstico: máquinas de moer Artigos Açucar: arma azeite; balas; ca!
Classe- 32
ou picar legumes; de uso doméstico; má. cara; ca; cebola; cereais; Chocolates; Artigos: Anatas,
almanaques, anuários,
quinas de lavadoras; de uso doménkot aistalizadoa (frutas); cristalizado& (do- boletins, catálogos.
folhetos, ,tornaã,
máquinas pia:adoras de uso domestico ma); doces; drops; agendas alimenti- vros, obras em fundados.
érglaa de
fisturadorer de liquides; moedores de cias; extrato de carne; extrato de fintam
peças cinematográficas, pe.
uso doméstico; panelas de pressão: pa. farinhas alimenticias; farinhas de ce- publicidade
*acatai. periódicos, Pregam= denelas elétricas; ~os; refrigeradorea reais; farinhas de mesa; farinhas de çaa
~any programas de rádio. programas
sifões; sorveteiras; televisares; toca-dia- mandioca; farinha de trigo; favas ali- de televisão, publicidade Impressa. e
Requerente: Sodiprr. Sodedade
coa; "torneiras; automátkam torneiras de mentidas: féculas; alimesitidas; leigos
revistas
tribuidora de Produtos Lata
compressão; torradeiras; amadores; toso Meados (doces ); frutas (ia =tura, seLocal: Sáo Pado
•
'
tadeiram ventiladores
Oasse 38
car, em calda ou em conserva); fnbás;
Classe 11
Ciam 11
gelatinas ah:mentidas: geléias; alimenta- Ardam ~em agendas. miado& Iinl.
Artigos: Baterias; Balanças; &les clã. Artigos; ' açucareiros; aftadates; apare. dam e glucoae; mirados alhnentgdou pressas, cadernos escolares, caries co!ricos; descacadotes de uso doméstica lhollios de chã; café e cozinha; assa- !elidido* leite de cabra; leite de vaca: mercial., cartões postais cartões de
abilidores; espremedores de uso domés- deiras; assiteirass bacias; babadas; baa- (ba natural,. em pó ou condensado); ma- sita, cheques, cupões, debehrtures, duticos fôrma elétricas: garrafas térmicas; danas; balda; bandejam baterias; de cardo; mandioca; manteiga; magoam plicatas, envelopes, faturas, folhinhas,
panelas de pronto panelas elétricas; cozinha; biscoiteira, Isomboniéres; , bu- mimas'a/humildas; mana de tomate: letras de cambio, livros em branco, no.
sorveteiras; torradeiras • tostaddras les; cadost caçambas; Caçarolas; cache- mame, porra stiparmilhos molhos; dr tas fiscais notas prcenissfalas, papei
Classe 11
pots; cafeteira; caldeirões; cantem mentidos; óleos itlimenticiog pastilhas; de cepupondâmbs paragens. pragaArtigos: Abriclorea de latas, caixas ate.; cântaros; centras de mesa: chaleira: qudjem ttniWeog trigo; mtropm
geada én geei,. publicidade emeral.
e ecflxm
%anidros; afira/orem aparelhOs de chuveiros; comuns: et-Iberos de mesa:
.
mentidos

HINO

.•

t

Ws 835.176-177

N9

Filh os
maes,e.rimos

tijdústria- BrasIterii

835.184 •

835.178-1f§

IRES TePROMOÇXO

pervint..-Rig6f

È PROPAGANDA. 'LUA

BRASFLEIRK
Moinho Santista
flaquareate: S.A.
Indústrias Gerais
Local: São Paulo
Classe: 36
ttfg os: Artigos de vestuários, de. tôda
inclusive de esporte, e para crianças (fraldas, cueiros, etc.) .
Classe: 37
Mos: Roupa de cama e mesa,
&ative cobertores, toalhas de uso pessoal.. panos de prato e análogos

•

N9

835.189

WOSITO C~11:1
'roo

Requerente J. G. Santos — RepreBtigna0
Requerente: Ah& Cultural Ltda.
•
Local: Pernambuco
'Local:
São
Paulo
Classe: 41
•
Classe: 32
Artigos: Frase de propaganda
ft'tlgos: Álbuns, almanaques, anuários,
Joletlna. catálogos, folhetos, jornais, 11N° 835.185
, obras em fascieulos, orgãos de
kubllcldade, peças cinematográficas, Pe•
teatrais, periódicos, programas drsi, programas de rádio, programas
BORBA
de televisão, publicidade Impressa e
revistas
•
.
INDÚSTRIA 8RA51111/51-1
Classe: 38
oe: Ações, agendas, anilados Ias, cadernos escolares, cartas co- Requerente: Comércio e Indústria Borba
, cartões postais, cartões de S.A. — Importação e Exportação
ta, cheques, cupões, debêntares, do"CIBSA" ' •
tas, envelopes, faturas, folhinhai, •
Local: Pernambuco
Classe: 41 .
it de câmbio, livros, em branco, nofiscais, notas promissórias, papéis
Artigos: Café em grãos
correspondênda, passa gens, proPaem geral, publicidade em geral,
149 835,186
e recibos.
•

ta
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Requerente: INVEST — Promoção e
Propaganda Ltda.
Local: São Paulo*
Nome Colnercial
.N° •.835.187

Ws 835.180-181

eguernavinc
Indústria Brametrí,

Requerente: Emprêsa Jornalística ."Diá, rio Popular S.A.
3P2aulo
Local:
Artigos: Almmiaques, albuias
. Impressos,
anuários, calendários, catálogos, crônicas
Impressas, designação de filmes, designa ção de Peças tektrais, discursos impressos, folhetos impressos, folhinhas
imprestaa, histórias impressas, indica telefônicos, jornais, livros, músicas
pressas, oraçes impressas, P eças -mne-:
matográficas, peça; teatrais, poesias impressas, programas de Circo, programa
de rádio, programas de televisão, programas , impressos, propaganda impressas escrita, prospectos • impressos escritos, prosas impressas escrita, prospectos
Impressos escritos, publicaçes impressas,
revistas impressas, romances impressos
roteiros impre gnei; de filmes, roteiros
Impressos de peças teatrais e sueltos
N° 835..190
CASA '21.1ATTE

antl-detortwates, azotatos, água acidulada para acumuladores?, água oxigenada Para fins industriais, ama.
lua, banhos para guivanizaÇão, b en
-zia,benoltumes,bicarontde
sódio, de potássio, cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, com- .
posições extintoras de incêndio, cloro, corrosivos, aro:natos, corantes,
creosotos, •deseorantes, desincrustantes, dissolventes, emulsões fotográficas, enxofre, éter, • estearato, feno),
folares sensibilizados para fotografias,
fixadores, fluidos para freios, formel,
rosfatos industriais, fOaforos industriais, fluoretos, fundentes para solda, galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura, giz, glicerina, sr=
dratos, hidrocário, nitrato, neutraisandores, nitrõcelulose, óxidos, °atônitas, produtos quimcios para impressão, potassa industrial, papéis emul-;
sionaveb3 para a fotogra,fia, papéis
de turnesol, papéis hellográficoa e
hellocopistas, películaa sensíveis, Papes para fotografias e análises de
laboratório, pigmentos, potassa, pós
metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias,
produtos parda niquelar, pratear e
cromar, prunsiato, reativos, removedor" reveladores, sabão neutro, sala,
salicilatos, sensibilizantes, silicatos,
soda cáustica, soluções químicas de
UBO industrial, sulfatos, talco
industrial
N9 835.194
•

Requerente: Casa Platte
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Aplicação:, Serviços

1/-11

105

N° à5.191

Celany1
Indústria BrasiIara
. -

2pn

,;44b

ç-

.:0SP

ozs‘'

•

Requerente Celanese — eceagentriga
Brasil S.A. •
Local: Bailia
Itaauerente: Companhia Industrbd
Classe: _34
Rio Guahyba
Artigos: Capacho", cortinas, cortinas
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 22, 23, 24, 25, 32, 85,
automáticas, cortinados, encerados, 11a637 e 35
leoa, mosquiteiros, oleados, panos para
Pisais
assoalhos e paredes. passadeiras, &anelas, tapetes, tapetes de peles, de maN9 835.196
dera, de esteira, corda e cortiça

crente S.A. — Moinho Santibb
Indústrias Gerais
-N° 835,192
Local: São Paulo
Promoção e
Requerente; INVEST
Classe:. 24
Propaganda Ltda.
os: Artefatos 'de algodão, cânhamo,
Local: São Paulo
juta, sada, lã e outras fibras, no
Classes: 33 -- 38 e 50 — Insignia
Mein/das nas demais classes
Classe: 37
N° 835.188
,gos: Roupa de cama e mesa, InRequerente: SILER — Indústria e Copluelve cobertores, toalhas de 1130 peBn
mércio de Calçados Ltda.
mal, panos de prato e análogos
bocal: Rio Grande do Sul
Classe: 36 .
N* 835.182
Artigos: Botinas, chinelos, botas, calçados, chuteiras, polainas, sandálias, saPANIFICADORPA
patos para senhoras, homens e crianças

SILER-

PRINCEZA DO -AGRESTE;

Requrente: Antonio Espindola
Local:- Ceará
Classe: 41 — Titulo

'Requerente: Colgeia S.A. Indústria
Brasileira de Conservas Alimenticias
Local: São Pauto
Classe: 41
ÀLVU
Artigos: Azeitonas, amendoim, arroz,
açucar, batata, condimentos, carnes, cebolas, ervilhas, féculas, feijão, farinhas
' INDÚSTRIA BRASILEIRO
alimentícias,. frutas, frutas alstalizadas
uerente: Gedçáo Tintim de • Lima ou sêcas„ legumes, inclusive conserva,
Lacei: Ceará
taticiales, massas alimenticias,
Classe: 42
óleos comestivels, pelaeá, inclusive em
- Adiem Aguardente de cana
conserva, pkkles e palmitos •
N° 835.183

R I DiN

.

,

•

Nv 835.193

FERROGEL
Requerente: Ferro Corporation
Local: Estado de Ohio; azam
Classe: 1
Artigos: Absorventes, aceites, ácidos,
aeetatos, agentes químicos para o
tratamento e coloração de fibras, tecidos, comas e celulose, á gua rani álcool, albumina, anilinas, ahimen, alvaiade, a lvejan tes Industriais. aturaifluo em pó, amoníaco, anti-incrustantes, - anti-oxidarttes, anti-corrosivos,

- Requerente: Ferro Corporation
Local: listado de Chio, =XII.
Classe: 1
Artigos: Absorventes, acetona, ácidos,
acetatos, agentes químicos para O
tratamento O coloração de fibras, tecidos, couros e celulose, água rui, ál••
coo], albumina, anilinas, alumen,
vaiada, alvejantes industriais, alurafeln pó, amoníaco, antl-incrustantes, anti-andantes, allti-COMOB11/08,
ant i-detonantes, azotatos, água aeldulada para acumuladores, água oxigenada rara fins industriais, sun&
aia, banhos rara galvanização, bem1
sin. benzo/, betumes, bicarbonato do
sõdio, de potássio, cal veNon, °ar+

620 Segunda-felra 29.
eões carbonatos, catalizadores,
pusições extintoras de inandia, claro. corrosivos, cromatos i. corantes,
creu:otos, descoraiates; deslncrustans
te,, dissolventes, emulsões forográfi.
cas, euxôfre. éter, estearator feriol,
tolmes sensibilizadas para fotaratias,
fixadores, fluidas para freios:, farinai,
tostares industriais, fósforos industriais nutre:Aí. fundentes para solda çalvaniu.dures. gel atina Para' 10lo g rarias e piniura,,g1s, glicerina, ha&atos, indrocruin, nitrato,. neutrallraclorea, nitrcceltriose; órtdosi oxidarfr
tes. produtes quinados para, impressão, potassa industrial, papéis malsionaveis para a forogralia, papéis
de-lurnesol. papéis heilográfIcos e
pdirulas seasive's, papéis para fotografias a análises de
laboratório, pimentos, potassa, pós
nieLtilleos pala a composição de
tas,. preparações paca fotografias,
produtos partia niquelar, pratear e
cromar, prussiato, teãt45/08, movedores, reveladores, sabão neutro, sais,
sane:latos, sensibiiisantas, silldaros,
sada caustica. soluções qUimicas dç
uso industrial, sulfatos, talco
industrial
Nz 835.195
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Ne 835"

,

-149 $35.203

j' •

"Cii4;10tOri
. Ca:1W
• Requerente: Dorival Modesta
da. Ltda.
Local: Brasília, — Distrito
1
Federal
•
Classe: 49
Titulo .
1.19 83 5.200

e Comércio g . Requerente: Ilipólito Alves Garcia
, Indúst ria
Local: Rio Grande do Stri
Classe: 32
Requerente: AdInco S.A. — Admi- Artigos: Almanaques, álbuns Impresnistração, Indústria e Comércio
sos, anuários, calendários, catáltigos,
Local: Rio Grande do Sul
crónicas impressas, designação, de filNome Comercial
mes e peças- teatrais, discursos
poessos, folhetos Impressos, tolinhas
.N9 835.198
impressas, histórias Impressas, Indicas telefónicos, jornais, liVros., músicas impressas orações. Impressas,
netas chiematográficaa Peças tea
poesias impressas, programas-trais,
•,
de- circo,. programas de rádio, pra.
gramas Impressos, -programas de tem
levIsão, prosas Impressas, ~Idas
impressas; romances impressos, rbtalroa Impressos de filmes, scripts de
cinema, de teatro e de televisão
No 839.202
CABANA Dg
PAI THOKAZ
CEROL!**

Indús tria— Bíasileiral

•

Titulo de EmabzItoinento

TELO
•

t•-n

•
requerente,: Laboratórios Lepet13
Sooledade Anônima
Zoaria: São PaUlb
Classe: -8
Artigo: UM produto farmacêutica
(antibiótico)
•teA_,
• ;iro 825.210

k

14
- d)
Requerente: Francisco Ttairin/10
Barreto
Local:' Guanabara
Classe: 53
Serviço: Turismo e agenciamento"

lnclústria Brasileita)

Requerente: A Shissa Brasileira
Importadora e Industrial S.A:
N9 895.21
Local: . Guanabara
Classe:. 41
Artigos: Substancias alimenticias e
seus preparados; Ingredientes de alimentos e essências alimentícias
Classe 48
Artigos: Se.honetes e sabões perfilasados; cosméticos; dentifrícios em
pó, em pasta, em liquidb e em creme; cremes e óleos Para Dele; batons:
Indústria Bttiri:
rouges em pó, em liquido e era com- Requerente:
Francisco de Magalhães
primido:. bastões a cremes para barFaria
ba; saia, para banhOs; loções; tônicos
x.
Local; São Paulto
e depilatórios.
•n•••nn••n-..
' Classe: 48
N9 835.205
Artigos: Amido, anil, azul ultramar,
cêra de lavanderia, detergentes, fõsa
foros,- goma de lavanderia, graxa
paxá Mear manchas, líquidas para, ti.
rar manchas,. P rellamdea•Fara lavar*
preparados para branquiar Mime,
reinovedores, óleo paro limpeza de
carros. e de móveis, liquida% P agam. •
e
pós para. limpas a polir.. se.bdes. ~muna, sabão e mpo, em. barra
tabletes, sabão liquido, sallorláeeos,
Requerente: A Suisse: Brasileira
tijolos da polir,. Velas e cêros- ParaImportadora e Industrial S.A.
asseallms
/ Local: Guanabara
Classe: 33
835.213"
Titulo
.149 835.207
Azt. ela

tew"

etA'‘
/

,

-

Requerente: Roberto da Silva

Gonçalves
Local; Ria de Janeiro
Classes: 15 — 2 — 21 — 27 —
e 40- ,
35 — 42 — 4 —

_.

•Requerente Labaratdrio Josolikt
• Limitada
Local: Rio de Janeira
Classe: 3
Artigo: Nas produto farinacéutic0
Nr 880.209

Requerente: A Bufam Brasileira
Importadora e Industrial 13.A,
Local; Guanabara
Classe: 43
Artigos: Aguas gasosas- artificiais,
illinaa gasosas naturais, bebidas espumantes sem álcool, amêndoa para
391-n If fi-9r£ Id rauvxvInt
refrigerantes, groselhas, guaranás, refrescos em geral, refrescos em pó, refrescos em xarope, refrigerantes, au.aos de frutas parar-bebidas, sorvetes
e xaropes para refrescos
Na. 835.204-205

Requerente: Sérgio Coelim de
Oliveira
• . Local: Rio Grande do Sul
Classe; 42
Requerente: Adinco S.A. — Admi- Artigos: Aguardente, cachaça e .cana,
ou caninhanistração, Indústria e
Comércio
N9 84.2p1
Local: Rio Grande do Sul -Classe: '50
1
Ramo de atividades: A marca supra
será usada para distinguir a exploração Industrial e comercial -de produtos de ferro e aço e outros metais,
materiais de construção em geral,
comissões e representações em geral,
assistência técnica es outros empreendimentos e administração de bens em
geral, Iraportação e exportação de
produtos e máquinas metalúrgicos
. N9 835.197

'

nu

tntrasiria groffélres."

h' C

Requerente" Dorival Modesto'
Cia. Lida,
Local: Brasília — Distrito
Federal
Classe: 49
VIM*

Jáneléct dá:

Requerente:- A Suisse. Rresdlellst
linpartaderrt Indusittal
rae R l,L. (nalis
Name Carnercial

• Requerente: Canstrutora tessa & •
Carregai Ltda.
Laca!: Guanabara
Classe: 511
Atividades: Ementar:e &vil. cons.•trtxées, expreandiment1R imo))
rios; administração
e lumporeçau
•

-805.21*
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•?e 835.217

10

835.223

10 835.2*

TRIPUY'
_
Indústria Brasileira, gr

INISOSTRIA BRASILEIRA

gi..—
C1C~Izzoázazsz~lskro

.21equerente: Iimprêss Agro-Industrial
"Arizona" 6/C
Classe: 50
.tiardeoss Serviçal de ezlin80 de gado,
Quiralca Indusde gado; e ser- Requerente: Aerojet
Industrialização
41e
trial Ltda.
viços ,agro-pecuartos
Local: Guanabara
.
à
835.214
Classe:48
Ardgosr Agua de 'colônia, bato°, cos
éticos, escôva para os dentes, para o
cabelo, para as unhas, esmalte -para as
unhas, fixador para o cabelo, laqué n
spray para o cabelo, lápis para a ma.
EROJET
quilagem, logo para a barba, bigodes
e cabelos, pasta deatifrida, perfumes,
pó de arroz, pós para os dentes e para
o cabelo, longe, sabonetes e talco'
4
r
QUilagiesattuAL"
1\I° 835.219
•
_

•

N9

¡ Requerente: •Aerojet — Quimica Iodas-

trial Ltda.
Local: Guanabara
!
Classe: 48
Artigos: Agua de colónia, bata*, cos..
'pedem eschva _pare os dentes, para
cabelo, para as unhas, esmalte para
s unhas, fixador para o cabelo, daquê
aprey para -o cabelo, /áp1s para ma: gullagem, loção para a barba, bigode
p cabelo, pasta deatifrida, perfumes.
. p óde arroz, pôs para (*.dentes e para
o .cabelo, sabonetes, talco a -muge
1•1°

AJOMONTURI. -

Reverente:‘ Laticínio Ouro Pr4o Ltda.
Locar: Minus Gerais
Artigos: Crême de leite, fermentos, lati' ios, manteiga, margarina, leite ia nada
tura, em pó ou condensados- queijos e
requeifflee
'N9 835.224

•
.Requerente: Shulton domésticos do
Brasil Ltda.
•
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Perfumarias, comésticos, dentifrícios, sabonetes de preparados para
o cabelo. Artigos de toucador e escÓvai
para os dentes, unhas,1 cabelo,' roupa

•

40)b

Requerente Cciraérclo indústria

liquido

N° 835.228.
nn•

Requerente Alberto Jorge Monteiro
Local: Guanabara
Classe: 33 — Título
•nn•••n110"....
wreweilie...nn•n
835.220
N9
•

4L11114.

RUIMIDA tiNhInTRIAL'UDA.

•

N° 833.2/5

, INDUSTRIA BRASILEIRA

835..215'

El

ReqUerente: Geraldo da Costa Nunes
Filho
Local: Bailia
Classe: 43
Artigos: Refrescos em pó, xarope e

.Requerente: José Antonio Garcia
Fernandez
Local: Bahia
•Ciasse: 16
.Art*8: Blocos, colunas -e estruturas
para construçGes, Meai-matos e .vigas
preparadat,,para o construções
14

Requerente: Geraldo da Costa Nunes
Filho
• Local: Balda
Classe: 43
Artigos: Sorvetes
N

» 835.230

• GRANJA.

835:226

Requerente: Aerojet — Química ludas;
triel I,tda

.Sociedade :Aadainia
"Lorátl: .Guanabara

APARECIDA

Ciastes: .1, '2,.46 e 48
Sinal de propaganda

Frase de propaganda

Requerente: Victor Camara Ganido
' Local: Rio de Janeiro
Classe: 41
Artigos: Pásidiros, ..galináceos e ovo.

Local: Guanabara

N

9 835.221

'N• 4335.216

N9

835.231

SÃO 'VICENTE
INDOSTRIA BRAMIRA

Requerente: Kiloagem São 'Vicente In.
&bula e Comércio Ltda.
'
Local: Bania
da ;Costa Nunes
Classe: 41
roi Requerente: Geraldo
Requerente' Ailmpeilat
Filho
Artigos:. Arroz e .fubá de milho
qffo
Quirnica Indus- mérelo,-Czportação e
Requerenterakerojet
Local: Bahia
•
is
-local:
Minas
trial Ltda .
, N9 835.232
Classe;-i43
Incal: Guanabara
•
Classe: 41
. • Artigos: Refrescos .em
•
Classe: 2
Artigos: Balas e caramelos
,
Artigos: 'Inseticidas
•N
u
135229
'IP 835.222
V, 835:2113

*meemos iwasusia

••n•n•n•••"411.NI.

G-LADO.

ORGANILAÇA0 EXEMPLAR .

DE IMÓVEIS

IRAPURU

FRANGORDOLANDIA

IIINSTRIA'BRASILEIRA‘.

IIIMISTRIAB1I4SIMA

Requerente; Sella Regina nomes
Local: ¡Guanabara
Clame: 43
Requerente:- oOrganixtieno _Exemplar -de Requerente: João Marizao de Castro Requerente: Victor Camara Garrido
Artigos:*
Água
de :artesa ,figua gar."
- Imóveis 'Ltdá
Local; Rio de 'Janeiro
•Local: Minas Gerais
agua -mineral, água tônica, giager-41%
Local: .Guanabara
'Classe: 41
-guaraná, limonada. laranjada, groselha%
,Classet 18
(lasse: 33
Artigos: Pássaros e galináceos ;batidos
caluadas
Naos cle artificio
ittIUTRIA,BRAILLEIRA

-
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N'

'835.233

10 COMPANHEIRO IDEAI...
•

NOS 'BONS MOMENTOS

Requerente: A. Guedes Torrefação de
Amendoim Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 41, 42 e 43 — Expressão
No

835.234

'04 getenieãci
Requerente: Vilma Rita Lopes
Local: Guanabara
Classe: 33

Sinal de propaganda
TRRMOS. DEPOSITADOS EM

•

N
' o 835.240

•TEMIND

Classe: 41
Artigos: Pão e bolos, lanches de: Ali.
mortaxLia, presunto, roz-bife, paio,
pateai. salame, copa chouriço, queijo,
salsichas e churrascos
N9 835.245

•IND. BRASILEIRA

001B3'D'AGÇA`°'
Ind., Brasileira

Requerente: Temind Técnica MetaRequerCnte: Fazenda Olho d'Agua
lúrgica Industrial Ltda.
S. A.
, Local; São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 11
Classe: 19 Artig&s: Tarrachaa e machos para fazer rosca, alicates, broca, catracag, co- Artigos: - Bois, gado, bovino, gado canexões, escariadores, ferramentas cor- prino, gado cavalar, gado equino, gado
tantas, perfurantes, deabastantes e ali- muar, gado ovino, gado suíno, gado
vacum, touros e vacas
santas, grarninhos, martelos, cinzéis, piairias, punções, serrotes, tenazes e tesouN 9835.246
ras
N° 835.241
.11,1.ARAR1101A • ".- .
'
I ,

12-12-67 •
1149 835.9235

£na. Drataileira• '

Requer'ente: Lanches Ararinha
Ltda.
Local: São Paulo'.
.
Classe: 41
'Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela,
presunto, roz-bife, -queijo, paio, patas,
_danuiço salame, copa e churrascos
149 835.247

NA BRASA'

Requerente: Orlando Gaspar
Localidade: São Paulo .
Titulo de estabelecimento
Classe: 41
N't 835.236

ALTO ti - •
"P
Ind?librasilirs

de.
•Y,O.r•-n•nn

N 9835.250

/

!

THE DUDANI

Ind. Brasile
Requerente: Dttrval Augutto
Palomba
Local: São Paulo Classe: 32
os: Um conjunto vocal e
N* 835.251

:

PLANALiO

Ind. BraeileiN.

Requerente: Limpadora P1ane:114
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
A5gos: Serviços de limpeatt‘m
835.252

Ind.

ORMEL

Brasileira

Requerente: Ormet Organisaag
e métodos Ltda. S/C
, Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Organização de firmai
. ?1° , 835,253 •
'•MO
•

Requerente: Edmundo Vincenzo Do' .
inenko Mauro
Local: .São Paulo
Requerente: Auto P8st5 Planalto
1130MBOCADOS CORAL
• 88f5freeY.
•
Classe: 13
,Ltda.
ind.. Jeweileíra.
Local: Sá° Paulo
Artigos: barbatanas, anéis, alianças, abo.
Classe: 47
/ VOU.
Maduras, ametistav lapidadas, alfinetes
Requerente:
Cerealista GuarapuatallEÀ
de
gravatas,
balagandans,
berloques,
Requerente: Cleusa Gimes Henneberg braceltes, brilhantes, brincos, broches, Artigos: Álcool mo;or, cera para
Ltda.
Localidade: São Paulo
minação, fluidos combustiVeis, fluidos luLocal: São Paulo
contas, chaveiros. correntes, ~antes brificantes, fluidos para freios, fluidos,
• Artigos: Bombocados
Classe: 41
,lapidaods, esmeraldas lapidadas, meda- para iluminação, fluidos para isqueiro,
Classe: 41.
Rias, opalas lapidadas, pérolas -naturais gás combustível, gás para iluminação, Artigos Arroz, feijão, batatas,
N9 835.237
e cultivadas, pulseiras, prendedores de gasolina, gorduras para lubrificação e féculas farinhas alimentícias de cascateia
gravatas, rubis lapidados, safira a lapida- iluminação, graxas para lubrificação e fubá, milho, café, chá, cebola, alhos,
0
filhas ervilhas e grão de bico
dadas, topázios lapidados, largueza:la- Iligmlnaolo, 'graxas lubrificantes, lenha,
pidadas
e
fivelas
/;19 835.254
&aos
lubrificantes,
dlecis
para
amortece.
LAVRADOR
•
dores, edens para aquecimento, óleos par
1‘19 835.242
Uai. Brasileira'
iltaninaçào, petrêleo refinado e querosene
2,
" SADIA
N.
Ind:- CgUileira'
Ind• -Brasileira
Requerente: Irmãos Fausi s Cia.
Ltda.
.
Requerente: Calfi Equipamento.
Localidade: P4raná
±n.
Industriais Ltda.
Requerente: SIC — Sociedade
Artigos: Feijão, tangei soja, milho
Local: São Paulo
Irmãos Caramico Indústria e
e cera de ebelha
•
Classe: 6
Comércio
.‘
Classe) 41
Requerente: Fábrica de Conservas
Artigos:
Caldeiras
Local:
São
Paulo
Totini Ltda.
,..;
IsT9 835.238
N
9
835.255
Local: São Paulo
Qasse: 43
Artigos: Groselha
Classe: 41
SULINA
DI/A
Artigos; Sardinha e ralat a, Pêssegos
N9 835.243 .
-fas e ira r
Ina.
em -lata, massa de tomate, marmelada,
ligada, goiabada, baianada, palmito em
conserva, azeitonas em conserva, end. Requerente: Organização
"FAZEND# OLHO' mi.
ria Sulina Ltda.
lhas em conserva, massas de sopa, em
WAGUA
Requerente: Diga Indústria e
Local: São Paulo
conaerva, mtreatd, molhos alimentícios
Comércio. - Ltda.
em conservas e mostarda
Classe: 50
Localidade: São Paulo
Requerente: Fazenda Olho d'Agua
Objeto:
Prestação
dos seguintes se:viçai
N9 835.249
Artigoses: Breques paia bicicletas e roS.A.
profissionais:
administração
predial, dem
das de borracha '
Local: São ' Paulo.
parlamento
jurídico,
projetos
de arquld
Classe: 21
EMONTE_GARDO
Classe: 33 — Titulo
tetura, legalização de terras em geral
orasi.Leira
N9 835.239.
N9 835.244
N9 835.256 .'
Requerente: riotel Monte Cario Ltda. •
R4ULICEA •
. Local: São Paulo
'Ind. Brasileira
TRANSRODOL
Classe: 41
Artigos; Pimentões e beringelaa rechea.
Requerente: Agro Comercial (Paudaa, batatas fritas, alatoam:s, rizotos,
lida» Ltda.
lasanhas. haacari•onadas, pizzas, saladas, Requerente: Transrodol Transportei.
*Rodoviários Ltda,
• Local: São Paulo
saladas diVeraas' feijoadas, arroz, feijão,
Local: -São Paulo
Classe: 19
, Requerente: Panificadora, Confeitaria arroz de braga, bife a ,milaneza, bife a
Classe 50
'Artigo:c Aves, galinaceos e ovos mal e Lanches Maria Paulina Ltda.,
cavalo, bife a portugnesa; raa aall, gooc. Objeto: Serviços de transpwtes
gerai
• Local ; São Paulo
chi e churrascos
rodoviários
••••nnn••••nnn•n
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wo 835.268

adás ladrões para caixa d'água'.
não de outra& classes, lam!=n
parinas, latas, lavatórios, limas, 11-

NO 835.25'1

matilee, maçanetas, mechados, mancais para rodas, madvelei, marretas. le CARTOSS EDUCATIVOS
martelos, =ateiam, molas não sendo
parte de maquinas, morsa, paratu-,
ind.Braalleira
sos, pendentes, perffladores, perfuraRequerente:
Augusto ehlgueru
dores tferr perues de fixa'Requerente: Neloon Paulu
Taroanato
ato, 'Oradores. picaretas, roscas, ro•
Cunha Catara
Local: São Paulo
setas, Placas. Piabas, kiroliaa, Porcas;
Local: Eão Paulo
• alam 49
postes, pregos, puas, purificadores,
Classe 11
raladores, rasteias, rebites, recipien- Artigos: Cartaes para jogos, carteei
•Artigos: Aparelhos elétricos para
tes, redoma, reservatórios, retento- knpreenos para- recortar e armar
temera; aparelhos elétricos
oa, Requereria: "Stahl" — Iferpebbaria res, roldanas, terçados, terminais,
isspirar pó, aquecedores elétricos,
• -.No 835.269
saca-pregos, sacarrolhas, sacholas,
Industrial Ltda.
•
batedeiras elétricas, estufas elétricas,
serras, serrotes, serrinhaa, adffca.
Local: São Paulo
fonógrafos, ferros elétricos, filtros
Classe 25
.ainos, suportes, tapa, talhos,'
para rádios, geladelma, Interruptores
talhada:ira, talhas, talheres, tamboInsígnia
blétricos, medidwa elétricas,
res, tampas, tanques, tapetes de mede cinema e de fotografia,
torce de
tal taxas, telas de arame, tesouras
. No 835.284
loAsorVeteiras elétricas, telefones,
•Ind,Brasileir;;.
para costura, tesouras para jardiírógsos, televisores, tomadas de
tornearas, lajeias, ~na.
correntes, transformadores
Zuna nadar' Licese,
torneei, tomam trancas, fraudei- Requerente
Local: São Paulo
ras, travam"1lboe, trinchantaa,
W $35.258
Vime 42
trincos, tubos para Ialelinament/34, Artigos: Aguardentes,
aparai..
tubos para ina &verem arma voa, bagaceiras, batidas,anima,
bitter, branuy,
válvulas
simples,
avais,
evaretaa,
Ir '
'
CROMA
cachaça, cervejas, choppe, conhaques,,
vasilhames, vasos, verrumas, virolaa, fernet,
aøile
ancas alcoólicos, virmos, gene.
xícaras, serviços para café, serviços
' Ind
para chá. frlØdeas, fruteiras, açu- irra. Pnenrita, gengehirra. etn, :Crina
-')
W
careiros, bolas, Mode cabas elas" ger alcoólico, airada, aturamel, lace%
Requerente: Inalaria e Comércio
caldeiram colheres de pedreiro, aros matar alcei/doo, pipermint, ponchea,
f fInd.Bra. ._
rhum, vodka e whisky
de Malhas e Confeccabe Craeóvla
para bouba, cutelos, cuscuzeiros quinados,
_
Classe 50
Limitada
e curvai de cano
Artigos: Serviços de ~et, atendia
Local: Sio Paulo
Classe 49
domicílio e serviços de or.
Classe 38
Aeaudanos de orinquedo,
Requestara: "Stahl"
Soperhasia Artigos:
aça°, ,planejamento e orientaçãe
álbuns de co/ork, lamas para recorArtigos: Malhaa e confalpies
industrial Ltda.
• de testas
tar
*
arma, /bancou, alteres, alvos
•
Local: Mo Pardo
ire 835.259
e
tiros,
arstda
Adires: Planos, afflemes, plantas, de
•
Ti' 835.270
~s lana
Polaca desenhas estudos para
d
e
s
n
v
o
l
h
a
t
I
m
r
Fi 5' 5"
. =13 tteint"ed°• 41"31a gara loga•
ine'ntaffies industriais
,‘1).-'rt ,•
:
aviões de bainquados, 'balanças,
4311anie•
No 835.285
91.13aki
/laza, ~lies, baralhoa, narras para
esportes, lagoa de basquetebol. bastões
" G-T-1 CIA3P ft Para letfes, Jogos-de
.1. &vagir Imóveis 1,tda,
"disquerente: Administraçao a ~ade loteria, bolos para quaisquer jogos, Requerente:
Local: São Paulo
porte Guapa Leda,
bolinhas
de
gude,
bonecas,
Jo
p
o
de
*GRUPO TEATRAL CLÃS. dominós. elásticos para gintatica,
Local: ZAo Paulo
Clame 20 'Nome comercial
escorregas, esgrimia, espelhes vagias Ardilosa Marca
requerente anda
BICO 1)E 11{X0 PAULO
para diversão, imanas de caçados, nalando urdem da
de
• • a — e venda
• No, 835ã60
caixinha de música quando brin- de imóveis,
bens,
Requerente: Vandlia Dedstaatea
edo, calçados para bonecas, ame- corretagens, ia ».. . .. de
projetes
Local:
São
Paulo
leras
para
esporte,
caniços
e
linhas,
owaitçxo SEC2,
Classe IQ
de paca, ~rapei" ~os para e pieusgamentos .... pavimentação
Titulo
criança, carrocinhas te arrinquedo, mento', terraplanagens,
• weasertardas
Ind. Brasileira
carrosel, cartas ta baralho, carme
835.268.
Impresso de cortar e 'armar, cartões 1
tota.rti
_para joga, chocalhos, coletes para
Requerente: Vicente de Paula
a, contai, copar de dados.
Anooni a Wa gner Voloft
cordas de rem; dados, .J0~ de
" O. X701tD
São Paulo
dama:, dar~, ~adora, -discos
brasileira
lila. SANT
para Jogos, diria:altivos para In
Casse
\
Ind
.Brasileira
ão de jogos, breu para esporte,
• Ardem lhe jonal
marionetes, mblearas carnavalescas,
Requerente: Odora — Indústria ufanas para aegritna, miniaturas
Requerente: Wien Primo
No 835.281
e Comércio de Produtos loaetreniees de quaisquer ~Cite para brinquedo,
Local: São Paulo
Limitada •
rat19R8 exchedveunente para jogos.
Classe 48
•
Local: São Paulo
mobilias de • brinquedo, espingardas
Artigos: 'Sabonete;
ITAZIAR
de brinquedo, ferramentas de brinClasse 11
. Ind . Brasileira
quedo, futebol de mesa, rédea para
No 235.272
Artigo*: Abridoras de latas e cabem, esporim,
rédea para paca, riba,
aços para -afbr, stades" aparelhar rodas quando
brinquedo, roupas é
d.e chá, café -e casinha. alavancas,
os para bonecas, P atins. PatiRemordam Itamar — Incitaria matinadora, aldrava", algemai, ali- sapatos
netos,
para
jogos,
pesos para
e Comércio Ltda.
cates, almot glas, ancinnos, cabos atletsmo, petecas, quebra-cabeças,
EDIPICIO VA.LERÇA1
Local: São Paulo
caçambas, cadeados. cadinhos, caf
.9.PM:110—CAPITAL
raqueta,
tacos
de
liMsar
e
*Snooker".
1
tetras, arames Beca e farpados, arcos berraras, tamboretes para. jog , jogos
•
Clame 48
de
serra
e
de
,pua,
aros
e
argolar
Artigos: Abrasivos, algodão Prepade ténis, soldadinhos, Ms tem:.
guardanapos e Similar" arma- bolas,
rado para, /impar metais, tetergentes, para
tornozeleiraa, Capados, vagoções
de
metal,
arrebites,
amiebs,
liquidai mata gordura waza roupa assadeira!, atiçadores de foga°, assei- netas para esporte, varas para loaos•
• maca timo para roupa e de Polir. teima baixelas, bandejas, bania velocípedes. Ciciara jogos de mares 1WpramMe: Pró-Bcâma Awadirri
abo pua limpezas de carros, rolos baterias de cozinha,. bebedouro% e selar-pala, Ifearinhos de passar
tração Participações 13/Ca
de autuam &apua, para Zarpar
engomar vara crianças, -Meras para
bigorna*, bisagras, bra- eesporte,
Local: 135o Paulo
• polui, sulicato da 'adio, anda sãos- betumsdeiras,
gangorras, atrasos de galf
çadeiras, broma, buba cabeções, criClasse 33
tios, sabre em pé, sabão arcenum, vos,
• e rugar
cruratas, •mim cunhas, caidelTitulo de, astabalecimerto
sabão de esfregar e aaporaticeo
rem, coam" canivetes, canos, caIP 1135 .247
. 9 835.273
traeaa, ~Alçais, CliNallgeli da Sere,
:No 835.262
chaminés, chantradores, chapas não
de outras classes, chaves de broca
e de fenda, claves de parafuso,
em geral, claves Inglesas,
DOSA—BRASI9____ chaves
' XIS 3°1 O E PIS
cor°oneram para encanamento,
ffiraeilelra rentes
Ind.Brailleira
TICIP OES
adio de outras •clames, mortatarame, cremaras, cunhas, dobradiças,
engates, invólucros, enxadas, esguiachez, espelhas metálicos, espremedo- Requerente: Lata:Mios "campar
Requerente: Dr. Mário do ItEgii,
Gerais"
Reqtriereate • Indústria e Comércio res, esticadores (ferramentas), e:baVelenqa
Local: Sãs Paulo
iões,
fechaduras,
ferraduras,
ferrade
Adubos
Barbosa-Zrásio
Ltda.
•
Local:
Sio
Paulo
ar
Classe 41
lhos, linguetas,
/folhas para fins
Local: Sito Paulo
'",
Classe 28
diversos, formada, freme, furadores artigué • Queijos raanteara. marClaaae 2
•
Maks dtetebodaelmal"
garina e recuetirto
manuais, gamam alabos. granir as,1
Artigos.: Adubos em geral
/.1

frza T,ENEIITE._ .
Bras ilera

.
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N9 835.274

T V 'HOSPITid?
Requerente: Paulo Dttboc de Almeida Filho
Local: Mo Paulo

— 33 — 41 4—
Classes: 8 —
43 —, 43 — 50
No 835.275

Á TV BOTEIS
Requerente: Paulo Duboc de AImeida Filho
•
Local: São Paulo
Classes: 8 — 10 — 33 — 41
42 — 43 — 50
N9 835.278
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835.280

f NP 835.283

"'PALMA DE OURO I;
DO CENTRO a

b Ind. Brasileía

Requerente: Pamncadora "Palma de
Ouro do Centro" Ltda.
Local: São-Paulo
Classe: 41
Artigo: -Pão
NP 835.2111
N.

;HAIIMISEiEgNICA1,.
'. Ind, Brasileira , .
..
Requerente: Adão Ralhas .
Local: São Paulo
Classe: 8 — Titulo
O 5.288.
N

i m PROBENS EMPREEN TOS
TOS

111
111'
. t'S":RIA 11;a91-ILE
I 'IRA
1414

-

Janeiro de 1968

Ri

835.294

}"IPAZENDA4,51494-11
Jp,-.WUA
Requerente: Fazendo Olho &Mn*
Lida. 13/C
Local: 135.6 Paulo
Classe: 33 — Titulo
NP 835.295

Ind.PEMS3Y1Tei,TW
-

' Requerente: Pastelaria Pen. Ken
Requerem.; '.Prorens Empreendimen
Limitada
Ws Imobiliários Ltda. 81C - Requerente: Przadka 8: Magos Ltda.
Local: SM Paulo
Local: São Paulo
Lgcal: São Paulo
Classe 41
Classe: 33 — Titulo
Chame: 32
Artigos:, Pastéis,/tortas
Artigos; Jamais, livros, revistas e
NP 835.282
9 835.296'
‘ folhetim
9 835.289
BOVA IINDA w^
BAZANELLI",
.191c1. m,rasileira
.Iuê. -Brasileira
,
DA MQDEIQ 1,
Requerente: *Nova Lema-, tatleedelel
Ind.
Brasileire
Requerente:
Textil
Bazanelli
Ltda.
e Comércio de Jóias Ltda
1ND, BRASI‘EIRA
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 18
Classe: 23
Requerente:,
Indústria
e
Comércio
Artigos: Abotoaduras' para puni
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de
Grampos
Ia
Modelo
Ltda.
águas marinhas lapidadas, aifine
de alpaca, aparas de tecidos de ca- i
Local: Silo Paulo
para adornar vestuários,
m
te*, tecidos de casemire„ tecidos de
Clame:.
48
cerulose, tecidos de cetim, tecidos de Artigos: Grampos para o cabelo,. precioso, semi-precioso ou suste balis
Requerente: L. Estica
tações; anéis de adorno, balar_gane
crepe, tecidos de cretone, tecidos de
Local: 'São Paulo
dans, berloques, brincos, broches,
NO 835.290
gata, tecidos de gorgesão, tecidos de
Classe: 50
colares, contas usadas como acidro%
Gênero: Marca de serviço a ser jersey, tecidos de juta, tecidos dede metais ou pedras preciosas
,
aplicada por bar e restaurante, e ramg linhagem sarja, tecidos de
semi-preciosas e suas imitações, cordi
seda e retalhos de tecidos
casa de lanches
rentes de uso individual para sento.
IIIBIJAO°
E
Ne 335.283
diamantes lapidados, esmeraldas ise,
Ind. ffirasi.leira
N9 835.277
pidadas, Medalhas com santo, Intle
,
seiras, safiras lapidadas, toPaidoll
."TRANSPORTES A.0
laWIDADE DO MINHO
Recfuerente: 14, Doi th Cla. •utda, lapidados, turmalinas lapidadas, tuas
queras lapide,~
drasilelrw,
Local: em Paulo
.ne
Classe: 41
- 149 835297
Requerente: Transportes A.C. SIC
•
Local: São Paulo
Ltda.
Requerente: Lanchonette Cidane do
Artigos: Peixes em conservas, peixes
Local:
São
Paulo
Minho Ltda.
em dmora, peixes em caldas, atum,
Classe: 83 — Titulo ,
• EKONOMOS
Local: São Paulo
bacalhau, baleia, ~arilo, garoupas,
Ind. -Brasileira
Ne 835.284
Classe: 41
lagostras, mariscos, moluscos, ostras,
Artigos: Lanches de: Aliche, mortapeixadas, peixes, pescadinhas, sardidela, presunto, roz-bif e, queijo, salanhas, ptrarucu, alga marinha, broto Rmnerente: Elconomoe — EmpreeBe
me, salsichas, paio, patês cepa
de feijão e carapio
&mentos e Administração Ltda.
"GRANDE SX0 PAULO
• churraecoe
835.291
/ Local: São Paulo
•
Ind.
Brasileira
Ne 835.278 '
Classe 50
Arigos: Prestação de serviços de
Requerente: Comercial e Instaladsra
consórcios de bens móveis, e repre", EMISSORA E RA-!..
sentações em geral por conta do
de Bombas Grande São Paulo
DIOPUSX0
"ITAMA
in
terceiros
• Local: São -nulo
ileZra 1
RATI
.
Classe: 50
N'x' 835.298
...
Artigos: Instalação de bombas
Requerente: A. A-. ?emende, az
hidráulicas
Orlando
13aobarda
Requerente;
Cia. Ltda.
Locai: São Paulo
NO 835.285
Local: São Paulo
-Classe: 32 — Titulo
141X.24 BrasiI:IraN
Classe: 23
Artigos; Tecidos te algodão tecida
Ne 835.292 •
de alpaca, aparas, de tecidos, teciDE AMEI!
Requerente; Fundição Breia S.A.
_
dos de caroá, tecidos de casemira,
Local São Patilo
tecidos de celulose, tecidos le cetim,
k „e" VILA ROSA "i-4
tecidos de crepe, tecidos da ..eretene,
Artigos:
Na
clame 8 — Motores elép Ind. : Iwaslleira
tecidas de gase, tecidos de gorgorão,
tricos, de combustão interna e a jato.;
Requerente: 'ran Ellen Tie
,
tecidos de jersey, tecidos de juta, liNa clase 8 — Velas de ignidio.
Local: São Paulo
acumuladores, baterias, dfnamos, me.
nhagem, tecidos de linho tec idos de
Classe: 41 — Titulo
Requerente:
Panificadora
Vila
Roga
guiadores de voltagens, fios, loquetes
malha, musseline, tecidos de nylon,
Ltda.
Ne
885.288
.
e lámpadas. Na classe 21 — Autotecidos de sada e retalhos de tecidos
Local: São Paulo
\
móveis, bicicletas, carrinhos, e carros
Classe: 38
Classe: 41
•
de carga. Na classe 49 — Brinquedos
Anáguas, aventais, blusas, blusões,
Artigos: Pão em, forma de automóveis, cerrei
"JARDIM DAS huI-$1
botas, cache-cals, calças, zalinhas,
.A
e carrinhos de corrida
835.298
VAS
camisetas, camisolas, Macas, casacos,
,
•
Ind. NBrasileira
echarpes, combinações, maniete, ,•
Ne 895.299
soutiens, lenços e
vestidos
,.4.'1 . ENCOTEC " --,.
REPLEX
_
Requerente: Salomão Toar Badur i. Ind. ‘. ~aleira !
N9 835.4179
ÉInd.
Brasile;a-tv
Local: São Paulo
-Classe:, 36
e
"MALHARIA ERASI- ( Artigos: Vestidos,
Requerente: Estaimparta Silent
_
de noivas, casque_
Bórico Ude,: ' tIA "
tes, grinaldas, combinações, calças, Requerente: Encotec Engenharia
,
Locai: Silo Paulo
caNinha.s, camisolas, casacos, anáConsultora Ltda.
Classe 8
Local: São Paulo
A. A. FerflaU)eS ./ guas, soutiens, 'blusas. blusõm, manArtigos: Aparelho sinalizador eu tIpe
segurança"
para autoietes melas. • lenços, eeharpes avenClasse: 50 •
Cia. Ltda. de
"triângulo
•
móveis ou outros fine
tais e cacii2-culs
Titulo
Classes: 23 e 38
. Artigos: Engenharia •
N

N

ORCOREI

st

1

149

: d:19.W
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máquinas, dragas' mecânicas, eixos papelinhos para fins variados, pasde máquinas, eletrodos, exabolos, en- sagens de papel ou cartolina, progenhos de serra, engrenagens de má- missórias em branco, papel de rad aquinas. esmeris de máquinas, esmeris gramas, recibos em branca, recipienInds2liagileira
inecanicos, excêntricos de Máquinas, tes de papel, recipientes de papelão,
facas partes de mÀquinas, ferramen- rosetas de papel, sedo de papel, talão
Requerente: Walther °tardio!
tas" mecanicas, ferramentas partes de telegramas,- telegramas em branco,
Local: São Paulo
das máquinas, filtros de máquinas, tubas de cartão, tubos de papel, tubos
Clame 48
foles de máquinas, fôrma de máqui- de 'panelão, tubetes de papelão
Clame ifil
nas, forquilhas, franzidores de máArtigos: Puxadores para agua
M de cintura, freios, fruas, Artigos: Serviços de consertos e mefuradores de máquinas, furadores elidas em ferramentas, máquinas
N9 835.301
e peças em geral
roer-Mico% grelhas de máquinas, guias
partes de máquinas, máquinas de,
219 ' 835.306
*hamar, Maquinas de finar fios, más
quinas de briquetar, nságiunas coleIn4TERIgi l leira toras,
máquinas construtoras, juntas
U
para máquinas, lançadeiras para máB O MB A u
quinas, lanças partes das mãouinas,
Zrid,'Braglielza
Requerente: Januayl -- indústria lubrificadores partes de máquinas,
macacos, maneais, antlfricção, manie Comércio .toda.
1
.
velas de máquinas, máquinas abanaLocai: São ,Paulo
Requerente: Rolando Pardini
doras, máquinas adelgaçadoras, máClasse 36
Local: São Paulo
Artigos: Musas, malhas, calças, saias, quinas achatadoras, 'fláqui.naa afiaClasse
dosas, máquinas , ajustadores,
vedadas soutiens e magnate
Artigos* Bombas para poços mannas alargailoraS, máquinas alimen- bas
centrifugas, bombas a listão,
tenores, máquinas *Doadora°, MáN9 835.302
quinas alumadoras, máquinas amas- bombas elétricas e bombas nidrautcas
sadoras, Máquinas aplainadoras, máN9 885.307
quinas arqueadoras, máqubias- artefiadoras,
máquinas
aspiradoras,
má▪ IneWileira quinas atarrachadoras, maqu nas a
DUTRAlisIESEL
vapor, máquinas batedeiras, máquinas beneficiadoras, máquinas bomBra s 11.4t8.
• Requerente: Miguel Djanikiati & Cia. beadoras, máquinas brunidoras, máLocal: São Paulo
quinas busilacloras, máquinas cata•
Classe 36
dosas, máquinas centrifuganoras, máJosé Lodt e Cindi Ltda,
Artigos: Calçados para homens, se- quinas classificadoras, máquinas co- Requerente:
Local: São Paulo
nhoras e crianças. — dapatoe, chi- letoras, máquinas condensadoras, máClasse 6
nelos, sandálias, botas, tamancos, quinas conduoras, máquinas censtruArtigos: Bombas injetoras para
e sapatilhas
oras, ifláquinss cortadoras, máquinas
motores diesel
de abrir, máquinas de acoplar, mas.
No 835.303
quinas descascadoras, mãquittas desN9 835.308
fibradoras, máquinas de engraxar,
máquinas
de
difundir,
máquinas
de
JLET USSAVI OUR
roscar, máquinas orneadoras, ruát x 6 quinas torcedoras, máquinas tritura-.
IMEAMS
dosas,
prensas,
polias
rotativas,
turInd,BrasiIeira
• .Ind, Brasileira
binas. martelos mecânicos, vira brequins, ralas de rsáquinaa, prensas.
Requerente: atetinqus Denzena Jr
tesouras mecãMeas, turbinas
Requerer) te José João ituni
Local: ,São Paulo
Classe 38
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Agendas em branco, álbuns
Classe 43
Artigos: Um conjunto musical
em branco, argolas de papel ou pa- Artigos Aguas gasosas artificiais,
pelão, bilhetes desingresso, bilhetes á uas gasosas naturais, 'antas
N9 835.304
die passagem, bobinas de papel, blo- nesianaa, águas naturais não mettlei-cos para anotações, blocos para cál- mais, bebidas espumantes sem álcool,
culos, blocos para correspondência, bebidas não alcoólicas, essências para
aros de papel ou papelão, balões de refrigeSantas, garapa, ninger-ale, ropapel para enfeitar, ingressos de pa- selhas, guaranás, hidromel somogrepel ou cartolina,- lenços de papel, frigerantes, pós para refrescos, relivros comerciais em branco, livros frescos em geral, ,refrescos em Pd,
de contabilidade, livros fiscais em refrescos em astropes, refrescos 11Requerente: Dinamar — Indústria branco, blocos para desenhar, blocos quidos,
concentrados para refrescos,
e Comércio de Móveis Estofados para escrever, brochuras não impres- ou refrigerantes,
refrescos prepara- sas, papel para cabogramas, 'caderLimitada
dos, xaropes para refrescos, refriLocal: São Paulo
netas em branco. cadernos escolares, garanta, sodas, sucos de frutas para
Classe 40
cadernos para desenho, caixas de
bebi as, xaropes pau refrescos
Artigos: Bancos, banqueas, berços, papelão, capas de papel para dobiombos, cadeiras, divans, escrivani- cumentos, capas de papelão para
N9 835.309
nhas, guards-roupas, guarda-inças, documentos, carteiras de papel, carmesas, por s.sas, estofadas ou não, teiras de papelão. cartolina, cartões
sofás-camas, móveis Para decoraSees de identidade, cartões de visitas, car" CREDI.-BOMBA
tões' em branco, cartões indicas,
N9 835.305
cartuchos de cartolina, não de ouIs.Bíast4eire
tras classes, chapas de papelão para
• fins diversos. chaaas planograficas,
A É E R'
" 1
cheques em branco, duplicatas, en- Rr 'tierente: "Crectl-Bomba (7onlér cad rnações de papel. encadernação ela e' 'Instalação de Bombas para
Ind.Brasileira
de papelão, envelopes, invólucros 'de
Poços L.da.
papelão, invólucros de rapei, etique• Local: Sas Paulo
tas.
faturas,
favas
de
celulose,
Requerente: Inatas — intercâmbio folhas de papel, fdaiss de papelão,
Classe 6
de Aços e Perramentas Ltda
artigos. bombas pua poços, Nimbas
falhas
indicas,
guardanapos
(e
papei,
Local: São Paulo
a pistão, bombas
situlo de a el, saco rJ P • talão centrifugas, ebomba
elétricas bombas hidraulicaa de cabogramas, talão de ingressos,
Classe 6
•
Artigos: Alavancas stecaninas, aco- talão de passintens, talão de promisN 835.310
' pkunentos axiais, alavancas partes sórias, talão de radiogramas, talão
das máquinas. correrias de masumas, de recibos. tubetes de cartão. tubacorrentes de transmissão, bubos para tas de pasci, vasos de cartolina ou
Máquinas, dinainos, olmos pares de apelão, livros não impressos. inalas
máquinas. Bombas a pistão, bombas ae papelão, mata-borrão, notas las
centrifugas, bombas elétricas, bombas cais. notas promissórias. ornamentos
hidráulicas, braçadeiras de máquinas, de papel, panei absorvente, papel
braços de máquinas, brocas cie má- almaço, papel altuninisado, papel
IND. BRASILEIRA
quinas, buchas .de máquina!, hutri- celofane, pape) crepon. papel carta,
nhos, cabeçotel de máquinas, cadeias papel de celulose. papel Is linho.
de maquinas, Sabias partes de má- papel de eêda, papel encerado, papel
calços pintes de estampado, papel higiênico, papei Requerenee: Impei — Suniressora
quinas, ca a
de Embalagens Ltda.
máquinas, caldeiras de máqu:nas, impermeável, napel linha d'água.
Local São Paulo
barcuradores, caulino, cariara, chu- apel para desenho, papel Para
Classe 38
maceiras antifricção Para traquinas, embrulho. panei ara eneederrnieão
cilindros de máquinas, colares para papel para escrever. :selei rI fr.• .rt' f0 : Invólucros de papel alvomaqtulas, compressores, discos de presso, papelão pais qualquer fim, ;ursos dc papelão, sacos de papel
N9

835.300

i

f

•

g

7.08.•

n

t

.

e

pp

na fq

o

1 M,PL

p

l ndras,

p

impressos ou não, papel celofaneI
,
papel impermeável, caixae de papel,
cartolina e papelão

.

N 835.811

CENTRAIS
'IND. BRASILEIRA

p

.

r rc

f

g p:

•

Requerente: Centrais impressora*
Brasileiras Ltda.
' Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Livros Impressos, • jCirnale,
revistai, cartazes, folhetos, cataiogoe,
mandas, impressos comerciais, e piam
blicaçães impressas

o

N 835.312

IARA
Ind, Bragileira

i

`

626

Requerente: Bar Másiall Lara Lida,
Local: São Paulo
Classe 41
•
Artigos: Refeições ligeiras
885.813
N

•

9

WlágY
I nd.
aeileira

Requerente: W.sney & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
•
Artigos: Blusas, camisas, aborta. sala
calças, maillote e vestidos parti cri..
anças
Classe 36
N 835.314

, 9
COLINA
Ind. Brasileira

Requereine: Loque Martins Ltda.
Local: São Paulo
Classe 29
Artigos: escovas comuns, escovbas ene
Danadores,- puxadores de água, vala
somas e vassourinhas
• ',
N° 835.315

Jt
AH
Ind. Brasileira

ara...
Roquesente: Luque Martbia Ltda..
Local: São Paulo
Classe 29
Artigos: escovas comuns, caimões, ets
panadores, puxadores de água, MN
somas e vassourinhas
N° 835,316
*BEIRA ALTak
ssessteis Brasilailf!‘",

Requerente: Mercearia 11011111deeit
',Limitada
*.
Local: elo Paulo
Clame 41

Artigos: -Artigos da Oliva*

62£

indi (Ni
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N9

835.7

N9 815.327.

•/19 835.320

N9 635.334

1
ánaw.

-

"LBA
Ind.'

1

Requerente: Auto Nosso Ltda. • Requerente: Helba Indústria e Conde/
Local: São Paulo
cio de Confecções Ltda.
s Classe: 50
Local; São Paulo
Artigos:- Vendas e Consignações de
Classe: 36
Velculos
Artigos: Anáguas aventais, blusas,
N9 835.328
blusões, botas, calças, cakinhas, cao
~4 ~uma atadsOlaa angu&

AUPAME

Ind. itgarsfffinna

ame" maillot4 lenços, menu, cercolas combinações, echarpes, casacos e
pijamas

/sl• 835.335 . •

;JO Brn2Mf:

Requerente: Paulo de Azevedo Marques
Requerente: Plásticos Itio Negro Vida
Local: São Paulo
Local: São Paulo
eutÁsaeinA
ira
VO
Classe 50
Clame:- 28
Gênero de Atividase: Prestação de Artigos: Bacias,
baldes, bandejas,
• Requerente: Aupanie Automatização e serviços técnicos em, geral e investi.
bombenieres, buiu, cabides, fruteiras,
Aparelhos de Medição Ltda.
mentos
garrafas, espremedores, jarras, mauLocal: São Paulo
aa
N9 838.32/
tegueirst, licoreiro., espalhadores de Requerente: Bar e Lanchei; NO".
Classe: 8
Açores Ltda.
aguas, canecas, canudinhos, campoArtigos: absorsemetros, aerómetros
Local: Sio Paulo
_
tetras, confeiteiras
...amperímetros, anéis, de calibrar, ano1C.IC
Classe: 41
•
N9 835.328
metros, aparelhos calibradores, apa..
• INDÚSTRIA •BRA311212U1
'morta.*
de:
Artigos:
Lanches
aparelhos
de
agrimensura,
relhos- de
dela, presumo, rosbife, 'abichas, roei.
engenharia, aparelhos de física, apa- Requerente: Indústria de Limas Oca..reMos de geometria, aparelhos de
los salame, paio, pata, copa e duma&
- Galo 8. A.
ineeliçáo, aparelhas de pesar, aparecoe
Local:
São
Paulo
"PESTUR
-FESTA
DO
lhos metereolégicoa, aparelhos termosClasse li
N9
- 835-.536
TURISMO
"
tatos, barômetros, bitolas, clinómetros,
Artigos: Limas de Metal
cronômetros densimetras, dinainemeAnUar
Iladdad
Requerente:
Ne 835.322
hos, espectroscopicos, evaporametrus,
4
Local: São Paulo
fotómetros, galvanõmetros, goniômeClame:
33
—
Titulo
tros, hidrentstros, higroscópios, macrta.
_metros, manómetros, medidores de alNo 835.330
tura, medidores de cumprimento, me; &dores de d:stexicia,' medidores de
Requerente; Cygnu's — Admtra"(
MODAS GUARU
fõrça, medidores de intervalo, medide Bani Limitada
-dores de pê" medidores de pressão Requerente: Bar e- Café Cataribla
Bradda Ltda.
Local:- São Paulo
. de rosca, medidores de volume, meLocal: São Pattio
.
Requerente: Modas Guaru IML
Passe: 50
trônomos, metros micrômetros, pirá• Classe: 41
Local: !São Paulo
ínetros, planimetros, registradores de
Artigos: Administração de Bens e
Artigo.: Lanches de: Aliche, mortaClasse: 6 — Titulo
aparelhos, registradores d ear,
'inçáveis
tradores de atmosfera, registradores dela, presunto, voz-bife, salsichas, baNo 835.331
N9 835.337
de peso, registradores de pressão, re- lame, queijo, paio, patês, copa e
u
churrascos, .
gistradores de tempo, registradores -de
tiragem, registradores de trafego, re.
. 'BrWileira
Ind
Ne
835.323
gistradores de transito (borboletas),
RA
registradores de velocidade, registradores de veiculos, réguas graduadas,
Requerente: Bar e. Lanches Viola
tacômetros, taxímetros, velodmetroe,
Limitada
,
yoltimetros e enittlitnetros
Local: São Paulo
Requerente: Palha do Cambed Galli11 11C1.51' aâf£01:
- N9 835.318
ca e Editara Ltda.
Classe: 41 .
Local: São Paulo
Requerente: leu;oens Lute Rodrigues Artigos: Lanches de: Aliche, mortaCesse: 32
dela, presunto, voz-bife, salsicha., paio
Local: São Paulo
Artigos:- Jornal
paths, copa e churrascos.
Clame: 32
PINHEIRÓt› .
Artigos: Jernal •
•
No 835.332 'Classe: 38
Ind. urasileira N9 835.324
Artigos: Agendas, em branco, anilhe
em branco, bobinas de papel, blocos
" IODO "
para desenhar, blocos para escrever,
Ind.
Drasilei.ra
caderno. escolares, caixas de papelão,
Requerente: Tecidos Pinheiros Ltda.
OP
.1.nu
Local: São Paulo
goAR
• RIffigir
brochuras não impressas, cartões de
tsa
Classe 23
visitas, envelopes, fedhas de celulose,
•
Artigos: tecidos
Requerente: Kiodo .Propaganda Idtda. falhas de papel, falhas de papelão,
Local:
São
Paulo
.
. lin
Requerente: Joel Beato
luardaeapaa de papel, lenços de papel,
No 835.319
Local: São Paulo
mata-borrão, papal-carta, papel para
•
Classe: 32
Classe: 32
Artigos: Agenda*, almanaques, bole- linpressão, papel almaço, copos de
Artigos: Jornal
tim, boletim impressas, folhetos, jorpapelão
No 835,325
nais, livros impressos, peças teatrais,
1 D
N9
835.338
peças cinematográficas, programas de
televisão, revistas programas ~fofa.
1t d ;
alces, suplemento juvenis e ilustrados
leataleiri
u.;
" UOVO REI'
N9 835.333
Ind. Brasileira' Requerente: Saigon — Automóveis
Requerente: Mulo Leonardo Soado
Limitada
e José Leandro Pinheiro 13risolla.
- Local: São Paula
Requerente: Depósito de Illatertail
Local: São Paulo
Ir2INZURAO
Clube 50
para Construção Novo Rei Ltdi:
brasil:ira
Classe 48
Artigo.: Vendas- e Consignar** de
Local: São Paulo
•
Veictilos
Artigós: Acetona, para toucador, aguas
Classe: 16
de colónia, aguas de lavanda, águas
N9 835.328
de toucador em geral, alisa ores de . • ..of
Requerente: Bar e Lanches Cinturão Artigos: Argila preparada para com•
Cabelo, amónia perfumada, beton, brirtução, esquadrias, grades, estaques,
Limitada
lhantina, carmim, cera depilatória,
comum, caibres preparados para consentle i elra
Local: São Paulo
•
erayon para maquilagem, cremes de
trução, esquadria, grades, estuques,
Classe:
41
•
pele, desodorantes, esmaltes para
lajes,
manilhá, mosaicos lambris, cal
Artigos:
Lanches
de:
Aliche,
mortaunhas, emendas perfumadas, gelati- Requerente: Caguira — Admin4tra- dela, presunto, rosbife, qtleijo,- salame, para construções"
parquetes pisos„ porefio de Bens Ltda. ..
na para toucador, 'anona*. perfumada,
icirha.s paio, ,ç0pa, patês, e churras- tal, telhas, portões, tijolos ferros e
Local: São Paulo
Oleos para banhos de mar, óleo' Para
janelas
cos
Classe: 33 —,Títu:o
cabelo, pó de arme
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1q# 835.352
Classe: 23".
Classe; 40
•
Artigoe: Armários, bancos, buffets,. ca- Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
deiras, camas, camiseiras, carteiras es- de alpaca, tecidos de amianto, aparas
r
colares, colchees criado-mudo, clivam, de tecidos, Batista, tecidos entreescrivaninhas, guarda-louças guarda- meados" de borracha, tecidos, de cama
roupas, mesas, poltronas, prateleiras. braia, tecidos de csehamo, tecidos de
sapateiras, sofás, sofá-camas travessei- cauí& tecidos de casemira, tecidas de
ganga, tecidos de- gase, tecidos de Requerente: Indústria e c- Itércto asz
ros
Serralheria .•
Requerente: Prasporta
gorgorão, tecidos de guta-percha, te- Flórea Artificiais e Decorações rin
e Portas Limitada
N' 835.345
festas Mic-Mac Ltda.
cidos impermeáveis, tecidos impregnaLocal: São Paulo
Local: ,São Paulo
dos de qualquer 'material, tecidos iso• aasse: 16
Artigos: Flórea de papel
lantes em peça, tecidos de jersey, teArtigos: Portas, vitral, porteei, baI Z 0—
Classe: 38.
•
cidos de juta; tecidos de lã. linhagem,
tentes, grades, fõnits, estuques, frisos,
nd, DrEsílieiria
a.
tecidos
de
linhp,
tecidos
impregnados
lambris, janelas, caibros, preparados paN°
835.353
1
de carvão para revestimentos, tecidos
ra construções, esquadrias, mosaicos,
de celulose, tecidos de cetim, tecidos
prateleiras quando construções, soleiRequerente: Pedro Terracuro
de crepe, tecidos de acione, tecidos
ras para portas. tacos, vinezianas
Local: São Paulo
de elásticos, tecidos de flanelas, teciClasse: 5
N° 835.340
NOBLES S E
dos de fustão, fazendas em peças,
Artigos: Aço, bronze, chumbo, cobalto, Euler, tecidos de gabardine, panos em
cobre, estanho, ferro, lâminas de metal, peça para qualquer fim, tecidos de
- lata
em
falhas,
ligas
metálicas,
limaft AMESX ft
papel, tecidos plásticos,. perca', perca.
•
lhas, manganês tina, tecidos
tecidos entremeados de prata, Requerente: Nobiesse Amuai Maná
Ind.
tecidas de remi, tecidos de rayon,
835.346
Importadora é Exportadora Ltda. ,*
eidos de seda, retalhos de' tecidos, ser-.
' Local: São Paulo -tt
Requerente: Unira & Cia. Ltda.".
la, sarlinha, tecidos de malha, tecidos Artigos: Blusas, camisas, calas, cama'
Local: Sio Paulo
de matéria plástica, morim, musseline, cos, lingerie, meias, saias, tentos lel*
Classe: 41
tecidos de nylon, tecidos de opala,vestidos
Artigos: Aves Abatidas
t1
tecidos entremeados de ouro, organdi,
Classe: 36
paco-paco, pano-couro, tecidos de
•
N° 835.341
N9 835.854 '
Requerente: Indústria e Comércio sécia,' tecidos de setim, tafetá!, tecidos
em geral, tecidos para quaisquer fins
Nadia Ltda.
de peças, tecidos revestidos de qualLocal: São Paulo
• •
quer material, telas em peeat exceto
Classe: 16
aaileirà
de
metal,
resultantes
de
tecelagem
Artigos- Azulejos, caixas de cimento,
cal, concreto, cimento, esquadrias, es- Tumor, tecidos de vidro, veludo,- ted:
doi de VIacose
Comèrdo de tacas, impermeabUizantes isolantes, laRequerente:
Requerente: Industria Babões this
Papéis Limitada
drilhos, manilhas de barro pedras, por, tergentes "Limpex"
W 835.349
. •
Local: Sio Paulo
tas, soleiras tijolos, telhas de barro,
Local: são Paulo
Classe: 48
Classe: 38
ferro e vidro artigos Uses empregados
Artigos: Sabão' em barra, sabão em p0
Artigos: Sacos de- papel, embalagens,
exclusivamente para construções •
papel almaço, papel carta, Papel Para
• N9835.355
•
835.147
impressão. papel para escrever, papelão, ornamentos de papel, envelopes,
fOlbas de papel, Rilhas de papelão,
.
A, CARDOSO
pos de papel. lenços de papel,
."LUZ ; VERDE
Ind., Brasileira
C128l
:/.ea cartões, rõlos de papel, bebiam de papei, copos de papel, papelão, Requerente; Luz Verde Consórcio de
pratos de papelão e papel para balas
Automóveis Ltda,
Local: Suo Paulo
N'$35342
Requerente: J. A. Cardoso Reprgd•
•
mutações Ltda.
Classe: 50
. Local: São Paulo
Artigos: Como marca de serviço a ser
usada pela requerente em seu ramo de
" IP
Classe: 18 t/
Artigos: argila prepara Para 00n8,1
consrcio de automóveis
temes; areia; asfalto para construa
N° 835.348
gào; azulejos para, construções haa
tentes para construções; esquadrias/
Requerente:. Berbenendez — Comercial estacas
Requerente: Anuar Haddad
para construçties; estuque;
e Industrial de Material Automobilís- grades; janelas; ladrLlbod: lajes; ma.
Local: São Paulo
tico Lula,
deka jara tonstrueões; manDlUZ: Pid
Game: 32
Estabelecido em: São' Paulo
aos; portas; portões; tacos; telha*
Artigos: Ahnaztaques, agendas, , boletijolos; Untas para paredes e muros;
Clame 21
tins, boletins impressos, 'folhetos, jorvenezianas; vigas, vitrõs
0.4
Artigos: Automóveis, breques, biciclenais, • livros, pena cinematográficas,
„
N9 838.358
pena teatrais, programas radiofónicos,
tas, caminhões, carrinhos de mão,
carretas,
carros-ambulantes,
carrocerias,
programas de televisão, revistas, suraminhonetes, carros irrigadores, carplementos juvenis e ilustrados e re1•.
vistas
ros tratores, direção,. elevadores para
ROSANA
•
41.
)
)(..S
passageiros, fronteiras para veindos,
N9 835.343,
manivelas, molas, motocicletas, moto'
•
,.
furgões, freios, parafusos, rodas para
Requerente:
favela
e
Decoraçõeg
!
áa MWA
•
veiculo&
0
Rosana Ltda.
•
Local:
São
Paulo
N'835.351 •
o.
Classe9 30
Objeto: acabamento, estafamento
lustração de móveis, decorações da
Requerente: Moralta Acabamenás pa- Requerente: • Aida Fererira Starmae
'ambientes
ra Construções Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Local: São Paulo
N9 835.357
Classe: 38
Artigos: Lenços de papel
Classe: 16
Requerente: José Francisco Alberto,
Artigos: Ladrilhos, mosaicos, azulejos,
N° 835.350
Classe; 8
Ianque de cimento, alisas de cimento,
Artigos: Lanternas simples, lanternas
pise, gesso, pilastras de concreto,
elétricas,lâmpadas, pilhas elétricas,
pisos, manilhas, lajes
refletores,' projetores de luz, sinaleiros
N0 835.344
de direção, resistências, rádios, plugs,
1 J. RODR IGUES "
indicadores automátitos, holofotes, lanInd.Brasileira
ternas de pilhas, interruptores, extinto- Requerente: Indústria
Indústria Sabões Deter• GRALUA.
gentes "Limpex"
res de incêndio, faroletes duais, buziInd,
Local:
São Paulo
t. •
Reverente: Estamparia e Beneficiado, nai, bobinas,' baterias, aparelhos de
sinalização,
aparelhos
de
segurança
Classe:
48
Rodriguess
Lindcquerente: «Gralha» Móvet. e De- ra de Tecidos 4.
(inclusive de tráfego), aparelhai de Artigos: Sabão em pedaços g sabão
'tada
. corações Ltda..
era põ
alarma, acendedOres e _acumuladores
Local:
São
P.u.do
Local: São Paulo ,
•
_

N9 835.339
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- 249 835.358

TRANSnRTÁDORA

IHMAITA

Requerente: Pedro Rafael Urna
Local: São Paulo
'Classe: 33
fies

Titulo

N9

835.35D

N 1 BER
00. BRASILEIRA
Requerente: Indústria e Comércio
Niber Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: artefatos de material pláaticos; expandido ou não; não 'incluídos em outras classes a saber: açucaia tos; adornos; argolas ;aros; baimas; baldes; bandejas; bebedouros;
bules; cabides cabos; canecas; capas;
exceto vestuário); cestos; chapas;
copos; eurólucros; estojos formas;
frascos; funis; jarras; leiteiras; pratos recipientes; revestimentos; talheres; vasilhatnes e xícaras
N9 1135 afin

fletiu:rente: Infra Decorações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Art gos: Móveis em metal; vidro ou
encheios
ou não, a saber:
•madeira;
Mesas; cadeiras; cadeiras giratórias;
camas; poltronas; armários; estantes: balcões; bancas; biôraboa; cabides: colchões; cômodas prateleiras e
banquetas
Te 335.361

CATHAY

•
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Clame:
tomadas; transistores; válvulas eléa.
-N9 835.378
Artigos: -.Aço; adesivo metálico,
tracala ventiladores; vibradores;
pax; abolido; antimônio; bronze;
viatímetros
•
chumbo; : cobre; aromo; *ferro; gusa;
Classe: 21
hidrogênio; inanganas; mercúrio, na. Artigos: Amortecedores; aros; armaAIGOTEF4
quel; platina; prata, ataco
çãea; alaaanCas de freios; automóInd. nrasueirtl
veis; airados -para lanças; bicicletaa;
breques; barras de eixos e freio; bar, Classe: 8
cubos; conjunto de 'dlArtigos; agulhas para máquinas têx- cos* calotas;
carretas para transportes; Requerente;
teis; alavancas; alternadores; anela copos para
Indústria, Co-.
freios; cilindros; chassis;
de ~auto; amassadeiras; anotes; estribos; engates
mareio e EXPortação Ltda.
P
ara
carros;
dam
~ranhos; bobinas; bambas hidráu- caminhões; carcassas; desligadeirsa;
Local: São Paulo
licas; bombas centrifugas; bombas dianteiros; cimas intermediários;
Classe: 4
rotativas; bombas . a pistão; bombas freios de pé; freios de mão; para laArtigos: Algodão
ara
motores;
bielas;
de combustiveis p
• portas laterais; pedais;
N9.23'3.371
bronzinsea compressores; cilindros; mas;
choques;
radiadores para au mócabeçotes;
cubos;
.
cruzetas; cambio;
veis;
suporte
de
pára-Wa
tts; tanque
calaeiras; dinamos; dragas; elevadovaretas de contrôle;
res; engrenagens; eixos; esmeris; de gasolina;vagonetes
:tremedeiras; espuladairas ;e ixos de
•
direção; frema; fornos; guindastes;
Clasae 11
guilhotinas; geradores; lançadeiras;
maquinas de rosquear; máquinas ur- Artkaos: Alfanges, assadeiras, aliadtneiras; máquinas de estampar; ma- dores; aldravas; alavancas; alicates;
quina furadora; maquinas de costura;
ancinhos ;anéis para chamáquinas para passar roupas; má- almotolias;
apitos bucais; arganeis; argogoiana para lavar roupas; motores; ves;
Requerente: micon °lançais-cã
s; armações de toldo; aros; arruemacacos; maneais; motora elétricos; la
Local: São Paulo
las; atiçadores; azeiteiras; alças;
mancais de roleta; máquina amakaa- arame
Classe: 38
para varais; abridores de ladeira; máquina miaturadora; máqui- tasa açucareiros;
Titulo
braçadeiras;
brocas;
na distribuidora; Máquina coinpres- baixelas; 'buris; bainhas; beades; bu149
835.372
sora; raáquilaa para cortar madeira; les; bulas- bandejas; bigornas; camáquina ensacadora; máquina bruni- çarola- conchas; canecas; conoxões
dora; maquina classificadora; máqui- para encanamento;
'
chave . de fenna secadora; máquina trituradora;
campainhas; correntes; cuscuzela
moinhos para cereais; máqulna de da;
corta arames; calibradores; chaabrir chavetas; ~atalaies; máquina ros;
veiros; canivetes; cabides- cabos de
para serrar; máquina afiadora Para caçarola;
caldeirões; canferramentas de corte; máquinas 3pe- toneiras; -cadeados;
capsulas; castiçais; cintas
ratrix.es de precisão; máquina Para para caixotes;
coadoras; colheres;
indústria, de tecidos e malharia em caixinhas de jóias;
cunhas; susPi
geral; máquina para tapeçarias; meado--deira;chvnlmeiras
ral; maquina para tapejarias; mea- bradiças; distintivos; enxadas; era
deiras; polias, pinhões; mansas; poiitrizes; plainas de mesa; roletes, ra- capuias; esguichos; esporas; esticatificas; receptáculos, retentores; dores; formões; espremedores; escartransmissões; turbinas; tesouras MO-. nadares; escumadeiras; frigideiraa;
canicas; toreadeiras; volantes para ferraduras para animais; fama; fa101003: furadores; fechaduras;
maquina de costura; válvulas; velas cões;
fivelas; formas para boPara motores, virabrequins; ventol- ferrolhos;
los; formas para calçados; funis;
ilhas; válvulas par amotores
anchos; garfos; hidrantes; jarras;
as; limas; latas de liito; molas
Clame: 7
para portas; machadinhas; machados; maçanetas; martelos; navalhas
Artigos.: Arados; arrairendores; adubarbear; pinos de fixação; porcas; Requerente: Innetúatria de Tinias
badeires; celfadetras; cultivadores; de
ER Ltda.
pegadores;
perfurentes; pinças; plai•carpideiras; cortadeiras de cana e nas; pás; panelas;
Local:
São *Paulo
parafusos;
pinos;
raizes; debulhadores; destocadores; porta-chaves; pratas; pregos* picareClasse;
18
enxofradeiras; felaadeiras; facas - de tas; rastelos; rosetas; senil:rolhas;
Artigos:, Tintas para P ortas; Janemáquinas agrícolas; gadenheiras; serrotes;
talhadoiros; tesouras; ta- las; muros; paredes; argamassa;
lança chamas; máquinas -amassado- lheres; telas
de arame; larguezas; batentes; esquadrias; colunas para
ras agrícolas e horticulas; máquina trincos; torneiras;
rumas; 'vasa- construções ;estruturas paar conca
para matar formigas e outros ins-e- dores; válvulas para'ver
instalaçike do-. truções; inspermeabilizadorea de ara
tos; máquinas para pulaerizar e bor~Mares;
xícaras
ga,massas; mármores para construriflem* desinfetantes; mamtinaa para
ções; massas para parede; placas paadubar; maquiam para colh8r;
lea 835.368
ra pavimentação e vítrea
manas par acertar; máquinas para
empilhar; máquinas para enfardar;
10 835.378
moinhos de vento rurais; pulveriza-

REE8a

dores agríeziaa, trilhadeiras; asmas-

1 deras; tratores; tosadores ele grama
19
la ,ea- .11 LO
Clame: :8
iVeirkr1
INo.9Rasuzue4
'Artigos: Abajures; acendedores;
'ternadores de corrente ailétalual altofalantes; amperímetros; amplificado,
eu te Pastelari ao Lar Catimy ma;
anitalsadorts; andas dei calibrar;
Limitada
Indústria e aparelhos' calibradoras ~munam de Paqueras
Local: São Paulo
•
LoMar Ltda.
agrimensura; aparelhas de alarma;
ai: São Paulo
aparelhos- de alta Modo; aparelhos
Classe; 41
Clame:
38
artigos: Latie.hes; alães; hl/acoitas; de coomWeação Interna; siParelhos
Artigos: Cal
roscas; sanduiclies; empadas; pas- de controle de temperatura; aparetéis; tortas; 'pizzas; churrascos; cro- mos de galvanoplaibia ;aparelhos da
885.
telecomaniciiçaesa irçarelhos hidra.
quetes; cachimbas e cae
Calcos; aparelhos medidores; apor,
als. 835.362467
•hos tosa-d~: aquecedores; aspai
radores da pó; baterias; barômetros;
4
bobinas; bilseolas; calibradores, chitNAHUEL
as automáticas; chaves elétrioas;
?na. IGnailelikV
chuveiros elétricos, comutsalores;
condensadorea; cristais de rádio; diafragmas; • enceradeiras; estabilizadores de pressão; estabilizadores de voltagem; estufas de aquecimento; ex- Requerente;andústria e Comérciotintores de brandia; fogões; fornos;
1%70" Ltda.
fotõmetroe; finivais; -geladeiras; graLocal: São Paula
&Adores; gravdaorear Indicadores de
*termite; dailetores; . aintareoraimicaClame: 28
NDITS TRI A BRAS I LEIRA
dores; Interraptores; anuladas;
Artigo': Açucareiros; bacias; baldes;
quidificadores; maçaricos; '1111488 ; PrCt** Bandejas; bombonieres; bules; cabipulemos; rádios; refrigeradores; re-- des; cestos; campineiras; -confeitei•
requerente:
aiatmel do Braisil g . A. glairadores de prendo; reostatos: re- ras; copos; eapalhadoras de água;
Industrial e Comercial
sadanciaa saciai de alarma; salda- espremedores; estojos; fruteiras; garLocal: 43ão Paula
dores; .elétricos; boqueies; televisões;
rafas; jarras e maritegueiras

0,WORA TINT
Cua LINHA
"EM *TODO O 1~3:1
equerente: Indústria de Tintai
R R. Ltda.
Local: São Palito
Classes: 1-18
-Frase
N9 835.374

"DO PARZNTE "]
Ind Brasile iza,
Requerente: Alvaro Plovesan
•
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pimentões e beringelas rea

cheadas; batatas fritas; malonetea;
rizotos; lasanhas; niacarronadas; pizzas; saladas; saladas* diversas; feia-

joadas; arroz; feijão; arroz de braga; bife à milaneaa; bife à cavalo;
bife ã portuguêsa; Ma0.11; gnocchi e
churra"
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N9 335.874

.
.a

laBlstffifIAN•12241n14
:quarenta: José Roa Torres Vicente MUI= e João Oliobone
Local: São Paular
Classe: 33
Titulo
Na 835.378

si: !..ef II.
asile
grlds
Requerente: Chahe — Mercantil
Limitada
. Local: mo Paulo
Classe: 38
!algos: Calçados; anáguas; aventais;
bluaões;
calças,• _calcinhas;
!usas;
~as; 'camisetas; camisolaa: man•s; meias; lenços; o ombinações;
lacas; acharpa; cache-co.la; soutaws;
•
ceroulas e vestidos
air0 835.577

,

>

_...' _
3 ki r
"r4 R
aí. o
A.
t

...,

AIGI

c

Requerente: Aristide* Campeão
Local: São Paula •
Classe: 21 Título
N9 835.382
.
.
a, , aa' 68 TOTINI " ',

, • Ind., Brasileira

Local: Sitio Paulo
Classe: 41
Artigos: Sardinha em lata ,passegas
em lata, massa de tomate, marmelada, figada, goiabada, bananada,-palmito em conserva, ~Mona& em conserva, ervilhas em conservaa, mamas
de sópa em crmairva, mocotó, nalras
alimentícios em comeram e mostarda
N9 835.338
. a
•
,
.
, .
'"*G. T. II\
•

»Brasileira' -

Requerente: G. T. Painéis de
raiar
a ente: Briténia, Administração
Propaganda Ltda.
Juspreendimentas Sociedade Civil
Local: São Paulo
Ideal; São Paulo
Clamou 32
Classe: 33 .Titulo
Artigos: Painéis de Propaganda, pro2I9,835.378
gramas de televfailo, programas de
a
tédio, propaganda' impressa escritas,
peças'teatrais, peças cinematográtieu, ~laqueia, álbuns, imprenso, e
_I PALCIOT"."
'avistas impressas, e Jornada livros
[Dado 4. Brasileira
2(9 835.384
,

r1;;c1À.T
Rigãlt24,
•
.
~taranta : ArtinePIruse — Indústria
Comércio de Plásticos e Confecções
Ltda.
Loca!: São Paulo
Casse: 28
rtigos: Sacos e • Toalhas Plásticas
Classe: 36
'algos: Anáguas, aventais, blusas,
nades, botas, cache-cola calças, Magias, camisetas, camisolas, combiecharpes, CUCCa$, MOMOS,
Malas, lanças, casacos. ceroulas',
soutiens e vestidos
N" 833•380

"22fMra

• Classe; 38
Artigos: Albuns em bronco, bobinasle
blocos de papel, cadernos, caixas, •da
Cl"... a., papel, cartão, cartolina, falhas' de
8 OG
de celulose, tem de papel,
a9Ileira •aatatb
yi
papelão ou cartão, livras em branco,
papéis pata encadernação, papel para
Anilem:de: Calçados Decepada Ltda. aillerViaeplaftlilbohaigiene
• de alijarei,' pPaapPe s ünd;
Local: São Paul()
carta, envelopes: faturas, natasellproa
1
Classe: 88
massóriae, duplicatas e recibas.
Artigos; Calcados.
• 4.4
Na 835.„394
N9 835.348
. •
r

tnd.
si S"
S1211
BIr

4

OXO,BERNARDO •
¡Ind.. Brasileira

Requeeente: Fábrica de Consoavas de Requeciute: autuar Auto Acessórios Requerente: afobai-Mau São Bernardo
Carnes Totini Ltda.
Ltda

x- Ind;

Raquerentaa Nicho Comércio de
Perros ia Matais Ltda.
Local: Mia Paulo
Classe: 5
rtigoar Aço, adesivos, ~Matos,
aluminio, aparas de metal, me-_a em barras, cobre, ferro, metais
"lados, gusa, nlqnel, ma gallás, solas metálicas, sucata de metal, &uma, colas metálicas, ligas matálicas,
comia, bronze e zinca
N9 825.378
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"ANDO " \
Ind. , Brasileira
.
.
t
Requerente: Ando da Santo Ltda.
Local: soo Paulo.
Classe: 41 •
Artigos: Alga Marinhas, campio,
brõta de aliás, glutalnatc, molhos.
Peites em conservas, ostras. Peixada"
peixes, pescados, marlecos,-sardinhas,
atuns, bacalhau, camarão, lagosta e
•
camarão
•
•
N9 835.385

Brasileira:

'a•/I * SUE32R "

Ind.

Local: São 'Paulo.,
falasse:- 21
Artlgoe: Alavanca de cambio, amortecedores de veículos, aros. para veículos, breques, calotas, aunaras de ar
para veículos, dragas, eixos da direção para veículos, engates de veículos,
estribos de veiculas, freios de veículos,
para-brisas de vecuaas, para-choques
de veículos, para-lamas de velou/os,
guidões de valculoa, e rodas de veículos
N9 835.388
.±-na

-

• do Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: banem banquetes, berça,'
biombos, cadeiras, divans, escrivaaa,
nhas, guarda-roupas, guazda.-lanças,
mesas, polizonaa, estofadas ou não,
sofás, sofás-cama, móveis para decoa
rações.
, 2(9 835.395

Ind.
e -a

•

llequeerixte: Distava— Distribudora

Brasileira

Riequeerina: Itevestlmento Mar PeuÀ
lista Lida,
Local: afta Paula
- I
Classe: 14
Artigos. Artefatos de mármore e grita'
nito para decoração e revestimentos
de ambientes, pedras de mármore e
granito para pias, balcaes, pratelaraa
e mesas, pisos e revestimentos, bloca"
tanques, pias, e prateleiras da
cimento.
N9 835.398

de Televisores Lida.
'Local: São Paulo
Classe: 9
• os: Acendedores, teleViscres, rãdio, geladeiras; aspiradores de pó,
aparelhos de ar r-Caigerado, enceradeiras, máquinas de ralfar roupa, má.
quinze de costura, batedeiras, ligaidleadorea. - toca-discos, tomadas,
acumuladores. aparelhos refrigerados,
no trik DO RIDEI:Rib
secador de cabelos e ventiladores.
sileira
Ind.
N9 835.300,•
Raquel:ate: Comércio e Indústria da
do vale do Ilibai.
s' 'Viveiros de Pardas
ra Ltda.
,1nIng'8.81.1tEtire.
'1
Local: São Paulo .
Classe: 43
Requeemtes Cobramos Sociedade Tb- Artigos: Arvores, bulhas de horticul•
alga em Mara:~ Ltda.
tora, capins, cogunielos, flores, gora
Local: .São
rageiras; legumes, legtununosaa mu*
-Classe: 5W
das de árvores, ou de plantas, amada
Para assinalar; Serviços de cobrançae dom, naturais, plantas vlviu3, semana
hes em geral, tubérculos de horticula
219 e51.391.
tura,
N9 835.397
• OFICINA IViáltBICA
ay ; ti

Banis) -

pxqueernte: Floriírin, Trindade doe
Santos.
LocaL: SÃO Paulo
Classes: 13 ,e 21.
Titulas de 'estabelecimento.
2(9 335392.

Requerente: EL Zalman • & Cat Lida.
Local: São Paulo
,
Classe: 22
artigos: Fios de linhas para bordar,
los de canhamo para tecelagem, fies
Lie
le algodão, anilas para pear, linhas
atra tricotar, linhas para bordar, fios
"" Requerente: Gerson Pirtarall
ibisticos para tecelagem, fios de sada,
Local: São Paulo
aos para teeelarais, fios. linhae - Requerente:ItaPresso
.
Lavradio
Ltda.
lãs para tricotar
Classe: 42
, Local: São. Paulo.
Artigos: Bebidas alcoólicas em . geral,
Classe: 50
N9 835.386
notadamente
agua:lente 4 eaea.
Artligoa r. de transportas em geral.
_
9
N
835.398
_
N9 .835.391

mnio

" TRIO P.titERA'S "

Ind. • Brasileira.

ITAIPAVá
Ind. Brasileira

ri.

Tuo

Ind. Brasileira"
-4 •

auerente: Anaini., asaalhick Rubin
Requerente: Carvalho & Nunes Ltd%
Loca s : eflo Paulo
Regmante-: Osmar Aires.
Local: Mio Paulo
Classe: 8
,
Loca': São Paulo
Requerente: italpat r a- • Industrial
Clube: 42
Artigue: Equipamentos_ Contra
Clasre: 32 de Pa péis Ltda.
Artigos: Bebidas alocallicas em gani',
Artigos: Um trio Vocal e Mualeal
Incendlo'
Laçai: São Paulo
notadamante aausladente de mita ,1

a
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janelas, ladrilhos, manilhas, portas, Fontes, motocicletas e suas partes
portões -tijolos, faisoa de ~reto, te- Integrantes, motociolos e surta partes
lhas, tacos, tanques de cimento, ~, Integrantes, nlotofurgea e Suas Pae,
venezianas e vítrea tas integrantes, motorestas e suam
ai IN
partes integrantes, naves e suas parN9 1835.404
IWasileirá
tes integrantes, navos e suas partes
Integrantes, ônibus suas
e
partes integrantes, para-brisas de veículos,
It-equererste: Distribuidora Klin Ltda.
para-choques de veículos, para-lamas
ARTGRáPICA PAN
Local: São Paulo
de veículos, pedais de cambias pen'oPRINTS
Classe: s17
beires e suas partes integrantes,
Ind. . Brasileira,
picle-ups a suas partes integrantes,
Artigos: Almofadas para carimbos,
pneumáticos de veículos, pontões de
oradas para tintas, borrachas,
veiculas, radiadores para veiculo&
para mata-borrãa, canetas,
tetro, carbonos, carimbos, cola Requerente: RArtgrá/lea Pari Printer ralos para bicicletas, selins, troles,
Limitada
trolelbus e suas -partes integrantes,
a papel, compassos, lápis em geLocal: 13fto Paulo
varais de veículos, vagões e suas parai, máquinas de escrever, máquinas
Classe: 38,
tes integrantes, vagonetas e soas
de calcular, máquinas de somar, mápastes 'Integrantes
nas de Multiplicar, mata-gotos, Artigos: blocos para correspondência,
rta-caneta, prensas, prendedores de blocos para cãlcigos, blocos- para anoN9 835.408
:péla, perfuradores, régu.ae,stencils tações, cadernos, cartões de visitas
tiara duplificador, tintas e tinteiros ou comerciais, envelopes, livros fiscais, papéis em branco para impresN9 835.400
são, papel crepon, papel imparmeas
rei para copiar, papel em bobinas
para impressão, papel para encaderLANCHURRA hitB01
nar, papels para imprimir, papelão,
Indústria Brasileira
Ind. Brasileiras4
rótulos de papel
N9 835.405
Requerente: Produtos Rocha Quimi• cos e Farmacêuticos S.A.
7itequerentei Lanchurra M'Boi Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Local: São Paulo
RALE Classe: 3
Classe: 41
Artigos: Preparação curarizante
Ind.. Brasileira
Artigos: Pratos rápidos, lanchem de
tôdaa as espécies, pticos, e petisqueiN9 835.407
refeições em geral, pisas, anusineas
*,
"
Requerente: Metalúrgica Rale Ltda.
ruces
• Classe 21.
11 C É IC C O 0
No 835.401
Artigos: Enfeites metálicos para auInd:Bragileira
tomóveis, frisos metálicos para aus
tome:Tais, grades para autoniáveis,
aros de faróis, canaletas, barras de Requerente: Plásticos Mapoia. Ltda.
r
.A~ira direção
e outros acessórios para
Local: São' Paulo
automóveis
Classe:. 28
•
N9 835.408
Requerente: Alexandre Ótica
Artigos: Açucareiros, alcatrão, preFotofilm Ltda.
parado para as Indústrias, anéis exLocal: São Paulo.
•
"INAFE-It'"
ceto de outras classes, aparelhos , para
Classe: 8
,
água, aparelhos para café, apartam
Artigos: Al-falantes, amplificadoInd.Braalleira
para chã, aparelhos para jantar, apares, aparelhos cinematográficos, apa
relhos para refrescos, adornos não de
-relhosdftgrai,pelhsd
som, aparelhos fotograroétricos, apa- Requerente: Inatas — Intercâmbio outras classes, bombonieres, borracha
&Metal ou sintética, borracha narelhos fotográficos, aparelhos prolede Aços e Ferramentas Lida s tura' quando produto acabado, botetbres, aparelhos sonoros, binóculos,
Local:
No
Paulo
lhas, bules, bacias, bainhas, baldes,
câmaras de cinema, câmaras 'de telehe.ixelas, bandejas, banheiros, bebeClasse: 21
visão, fikaosiores, filmes revelados,
focalizedores para câmaras, 'fonôgra- Artigos: Alavanca de câmbio, anebu- douros biscoiteiras, bolas-não de ouclasses, cabides, cabos, calcadofos, fotômetros fotoscóplos, gravado- lâncias • e suas partes integrantes, tras
caçambas, ,cachepots, cálices,
res, hedtdgrafos, helt6gratoa, inter- amortecedores de velcculos, aros para res.
canecas, canudinhos, canas , exceto
comunicadores, lentes, ma,gnetõgrafos, veículos, automóveis e suas partes vestuáfio,
carretilhas, celulóide, cêra
manômetros, medidores de distância,
auto-caminhões e suas Para indústria, centro de mesa, ces
Medidores graduados, microscópios, Integrantes,
partes Integrantes, auto-motrizes e
chavão, chuveiros co--tos,
objetivas fotográficas:. oxilad ores" pro- suas partes integrantes, aviões e muns,chapas,
coadores, coaltar (ou coitas),
jetores, cinematográlicos, projetores suas partes integrantes, balões para Ralas Industriais,
colheres, comoostas
de imagens, refletores, reei. stradores navegação aérea e suas partes inte- vegetais, não - químicos,
de tempo, registradores cie veloci- grantes, bancos de veículos, barcas confeteiras. copos, .cordéoomPoteiras,
e, correias,
dade, registros de luz, telescópios, e suas partes integrantes, bicicletas cubetas, cubos, gomas preparadas
não
vibradores e suas partes integrantes, bondes e de outras piasses, .gorduras Preparesames partes integrantes, botes e suas das não de outras classes, descansos
N9 835.402
partes -integrantes, braços para vei- para talheres, distintivos exceto,. da
culas, breques, caloteas, câmaras de classe 25, dobradiças, env6lucros, esar para veículos, camionetas, e suas feras,' esguichos, esmaltes exceto
•
r
IBL
partes Integrantes, caminhões e suas odontoldgioo, entalhadores de água,
asneira partes
integrantes,, canoas; é alas espelhos, espremedores, espumada'.
partes Integrantes, carretas e suas ras, estojos, extensões, 'cabos para
partes integrantes, cassam e tuas faças, farinheiras, fechos, filtros, filetequerente: Confecções Mariel Ltda. partes integrantes, carrinho, e suas mes virgens. fôrmas, frascos, fruteALaçai: São Paulo
partes integrantes, carrocerlas, car- ras,, funis, fargos, garrafas, gelatina
Classe: 35
ros irrigadores e . suas partes inte- não alimenticiatis isélo exceto adm.
Artigos: artigos de vestuário e rou- grantes, carros reboques e suas par- tológico, e para -construct:o, globos,
pas feitas em geral, inclusive calça- tes integrantes, carros tanques e suas sebstefna, glutinas gorduras, seis para.
doa, agasalhos, blusas, calças, oesse- partes Integrantes, casem de embar- alfaiates, jarras, jarro& lacres, excecoa, capas, chatas, chapéus, casacos cações, chapas para veiculas; chassis, to de escritório, lanroarino, 'lavade pele gravatas, jogos de langerle. deslindaras de veículos, direesties de dedos, lavatórios, leiteirs.e, ilcoreiroa
veículos, dirigíveis e suas partos in- mantegueiras. massas preoaradas
ItiTts, lenços, meias, penhoar,
quimanos, robe de chansbre, tegrantes, dragas, eixos de direção de d eoutras classes, maatiques, maté•
vestidos
taleis
saias, shorts, stolas,
veículos, eixos de veículos, elevadores, ria Plástica nu 'sintética, mirra, moembarcações e suas Partes bstegrsti ringas. muci/agem para selos. negra
"
N9 035.403
-tas,eng dvlou/s,amd:ro- de fumo, edeffla, óleos para pintura.
dantes, escotilhas,. estribos 1-de . vef- valha preparada (inclusive 'para colcubas
freios
de
veículos,
fronteiras
chões), paliteiros. palito& exceto de
VOLTA REDONDA
Para veículos, furgões e :suas partes -madeira ou metal. parafina preparaintegrantes, guidões para Veículos. da.' sabões para uso na Indústria, saInd. Dme e irgiT
hélices de veículos, jangadas, lanchas ladeiras, saleiros, pelicular virgens.
e suas' partes integrantes, locomotivas penachos, Pendentes. penduricalhos.
Requerente: Volta Redonda — Co- e suas Partes integrantes, manivelas Mack ou Diamba. pires, Plonibactina.
para Medos, maestros, molas de vei- Pluma tara estofo, pós nará moldamércio e Representações Ltda.
culo& motoeargest e suas partes inte- mam. notes, pratos, riocileiras• re'cl. Local: São Paulo
grantes, rebocadores e suas partes •siontpes.
Trem,s14.4.4f., resineiClasese: 18
rebomes e Imas metes rNq ~0.1,0¥04(0/ wttracrl-NnomENL
Slertigor Materiais para construa:Sas integrantes,
Integrantes,
remos rodas de veículos,
decorações: areia, azulejos, calhas,
imprensa, roserlos, aangue cristas
•têmento,
cal, caixas d'água, caibras, carros motores e suas partes
ligado, (telas, serviços de café, servi-.

, 1i9 885.399

CURODAL

ças de chá, serviços de .jantar, stasi'
viços para refrescos, talhas,
tintas, exceto das classes 1.6tellt
tal

terrinas, tijelad, tipos para burlar
são, travessas, urinóis, varetas, vagir,
Mames, 'vasilhas, vernizes*, exceto
para lestaar e de toucadois vasot
. xícaras e mamadeiras de plastloo
N9 835,409

GEROPERLA
Indústria Brasiletra

Requerente: Produtos Rache Qtdocts•
coa e Farmacêuticos S.A.
Local: Guanabara
Aziagos: PreParação farmacêutica
efervescente
N9 835.410

índ

Requerente: Jesus Gimenni Garote
Local: Guanabara
Classes: e, 13, 14, 28, az, sa
Insígnia

•
Requerente: Lim
SupPerLtda
mercad
.
°
Local: São Paulo LeveClasse:. 33
.,
Ne. 835.412/41e

•

ejlia Zakind lèlra

Indústria •
Requerente: Tirreno
Comércio de Produtos Quhatoos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 1 .
SubstAnclas e PreParaç6es1
químicas usadas nas inddstrias e
análises químicos, produtos de ação
anti-corrisivas e anti-oxidantes
Classe: 4
Artigos: Abrasivos em bruto, elesirão, argila, betume, breu, carbonato
em bruto, cânfora., ~Um, cérea yes
Mais, enxofra extratos oleosos, laca,
tatu, Óleos em bruto ou Parcialmente preparados, resinas naturais, pixe
em bruto, rochas betuminosos. st"cabo e :dato ,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Segunda-feira 29

N9 835.413
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N9s 835.422-424

219 835.437
•-

TIRIENO-INIÚSTNIA' - 11 COMÉRCIO IN PROICTOS

Requerente; uuratex S. A. IndláStria
e Comércio
Local: Cão Paulo
ç
....\ @I
."
L___
Classe 16
~éneo de Produtos Químicos Lida. Artigos: Argamassas,
azulejoe, baLocal: São Paulo
laustres, balcões, batentes, blocos, taNome de Enpreett lhas,
~ente, caibres, caixas de ci1 • .: .i
mento, caixilhos, cal, chapas, cha• N9 835.415•
à
pas de fibras de madeiras colunas,
cornijas, divisões pré-fabricadas, esRequerente: ledústris de Tintas
rin estruturas, estuque, Vimos, Ir!e Verniz:2s "GoId" El. A.
anelas, ladrilhos, lageotas, Ines,
• Local: São Paulo
lambris, lamelas, luvas de junÇões,
Classe 1
madeira preparada, manilhas, papel •
Artigos: Na cias%
para forrar casa, paredes divisórias,
Classe 18

"cptiacos ma,
wlequerente: Tirreno — Indúistria e

@II.-D ki

pisos, portas, portões, tacos, fintas

para paredes, muros ,portas e Janelas, tubos de concreto, venezianas,

'

vigas, vinte
179 835.420

•

Arras: Na alasse
Classe 28
Ar lgos: Na eieSee

GOLD----2->'--,-u -.---'
•
--.•,.,_
. .
..
,. -...à
. #,.....
. ..-.,, ,:wa .
_

Provesp — Promoção de
Vendas Especializadas Ltda.
- Local: São Paulo
Classe 50
Apiicaçao: como marca. de serviços,

Requerente:

para distinguir as seguintes atendades: impórtação, experteçãO, Comer-

cio, representações por conta própria
ou de terceiros; coneignaçfies e comissões; administraçao de Imóveis,
t salada e para cozinha compra e venda de demi móveis e
Imóveis; participaçao, a qualquer 13N9 835.417
teto, no capital ou nogi proventos de
outras sociedades em empresem comerciais ou industriais:angariação de
sócios ou participantes de sociedades
CASABLANCA beneficentes, culturais ou esportivas'
stividadea conotas Indantri& Dritalleira

Requerente: Céisablanca indústria de
ROMS Ltda.
•
LOW; São Paulo
Classe: $8
Artigos: . Aventalzinhos, blusas, bebadoures, chapéus, combinaçees, calças,
camisolas, cueiros, casaquinhos, garros, meia, mantas, mandria°, pijamas, sweater, ;horto, toucas, terni-

nhos, vestis:linhos
N9 835.418

Requerente: Provai) Promoção de

Vendas Especializadas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50

Aplicaçeo: Como marca de serviços.

para distingurr as seguintes atividades: importação, *a:é-Inação, coméragestale ilea511.13te
cio represen+ eções por conta própria
Requerente: Conrecçoes "fiL" Indús- ou de terceiros; consignações e cotria e Comércio Ltda.
missões; administraçao cto ireWelas
Local: São Paulo
compra e venda de pene móveis e
Imóveis, paritcipaçao, a qualquer tiClasse 36
tulo,
no capital ou nos proventos de
os"
Blusas.
casacos,
canas,
tuArtig
outras
sociedades em empresas cocamisas,
cenusems,
enetu, calças. jogos de lingerie, meias, merciais ali industriais:angartisso de
eu, gravatas,

males, pernioar, puiover, pijama., sécios ou participantes de socieeades
roupão, "Aberto", "soutfens", unifor- beneficentee culturais ou esportivas:
atividades coneir
nue e vestidos

gr
Requerente: Elétro Eécnica Metrde

pele 8. A. — Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Nome Comercial
N9 635.438

/11dharia

N9s 335.425-428

• te: Eibon S.A. (Indestrias
11!xpieren
Alimentícias)
Local: SM Paulo
Clame: 41
N9 835.416

Requerente:. Itefintirora de Óleos
Brasil S.A.
Local: São Paulo _
Clame: 41
Artigos: Óleo de ansendohn para

tiN,\Q
esl`-er
0*X.50'
ee•
tte,

• Indp.U1Mffleire

MIRA- W
11
Req uerente: Malharia Mira-Pldr Ltd*
Local: Guanabara
Classe 33

Titulo

.....
......

Local: São Paulo
Requerente: Indústria de Tintas
e Vernizes "Gold" S. A.
•
Clamei
'-Artigos: Na classe
Classe 16.
- Artigos: Na dia%
Classe 17
..
Artigos: Na classe
.
Classe 38
, Artigos: Na classe

N9 835.429

Requerente: Indústria de Tintas •
e Vernizea 4, c- .1d" S. A.

1
_

Local: São Paulo
, • Classe 18 . Artigés: Na classe

Ne 835.430
_ .,
Requerente: Indústria de Tintas
e V -nizes "Gold" S. A.
Local: São Paulo
Classe 16
. Artigos: Na classe
Ws 835.431-432
Requerente: Indústria de Tintas
e Vernizes "Gold" S. A.
Local: São Paulo
Cresse 28
Artigos: Na clame
Classe 26
Artigos: Na classe
N9s 835.433-434 Requerente: Indústria de Tintas
e Verrdzes "Gold" S. A.
Local: São Paulo •
. cisme 18
Arti
gos: Na classe
Classe 26
. Artigos: Na classe
.
119 835.435
Requerente: adústria de Tintas
e Vernizes eGold" S. A.
Local: São Paulo
. Classe 26
Artigos: Na classe
119 835.436

Requerente: Malharia Mira-Plõr Ltd
Local: Guanabara
Classe 23
Artigos: Tecidos de Malhas

em Geral
Classe 22

Artigos: Pios eni geral para tecelae
gem e usado em malharia -*
N9

835.411

vuvo Joaquim

. INDÚSTRIA, DE TINTAS
E VERNIZ ES "GbLD7S/A
Requerente: Indústria' de Tintas
e Vernizes m Oold" S. A.
Local: 13Ark Paulo
Nonie't Comercial

Requerente: Hipólito Alves Oarch$1:

Local: Rio Orande do
Classe 32
• Artlitoae Na classe /

'
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N9

835.442

.RUFF-COTE
• Requerente: Continental 011
Company
Uocal: Pouca City, Estado de
Ok/ahoma, Estados Unidas da
América do Norte
Classe 11
,'Artigos: Canos, tubos e caixas de
eaetai com revestimento aspar° ou
rugoso, para serem usados na perfiz! taça°, instalação • manutenção em
poços de petreineo, de Os e de
• minérios
N9 835.443
k
•

Classe: 7
Artigos: Máquinas de agricultura e
horticultura u suas partes integrontes, - grandes instrumentos agricolas,
inclusive tratores
Classes 11
Art:gos: Ferramentas de tada espécie. (exceto quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em gerai.
Pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras claaer
Classe: 21
Artigos: Veículos e SUBO partes integrantes, ex04to máquinas-.4 motores
NP 835.446
,

3R4VIBINON

manobras, radlofônijos • cinemotográfieos, radies, reafriadores de agua,
registradores de tempo, televisores e
combinações dos meamos, tooa discos,
todos os tipos de utilidades domésticos e utensílios de cozinha
•
149 835.460

peokneim
•

ARTEX

e Luiz Ferreira de Castro
Local: Guanabara
Classe: 33
Sinal de Propaganda

Indústria Brasileira

N.9 835.448

Requerente: Artex S. A. Fabrica de
Aftefatos Testeis
Local: Santa Catarina
Classe 22
Artigos: Pios em geral para tecelagem e para uso comum. Linhas de
costura, para bordar, para tricotaassaseisassa
gen:, etc., (exceto barbante)
Classe 23
Requerente: C1AMAL — Comércio e
s.
Artigos: -Tecidos em geral
Indústria de Artefatos de Madeiras
Classe 24
Limitada
Artigos: Artefatos de algodão, cáCitasse:
26
séda,
lã
e
outras
Miamo, linho, juta,
Escadas, PriMdedores para
fibras, não incluídos nas demais Artigos:
roupas e capachos de inadeleas
classes
14.9 836.449
•
Classe 36
. Artigos: de vestuário, de tdda sorte,
?nen/sive de esporte, a para crianças

&fraldas, cueiros, etc) .
_.

. Artigos: Roupa de cama e mesa, sn-

élusive cobertores. Toalnas de uso
pessoal, panos de prato e análogos
N.9 835.445

Requerente: Forjaria São Bernardo

Sociedade Anônima
-,Local: São Paulo
Classe: 5
ou
riigos: Metais não trabolhados tias
parclahnente trabolhados, usados

indústrias

Classe: 6
Litigas : Máquinas e suas partes iaelegrantea - não incluidas nas classes
7, 10 e 17

IghTffitql-ASRASILEIRA

Requerente: S.A. Moinho flautista
Indústrias Gemia
Local: São Paulo
Classe:" 23
Artigos: Tecidos em gerei
Classe: 24

Local: Pará
Classe: 41
Artigos: Café
14.9 835.451.454

ReqUeressea: General Ficaria Comi:sun'
Local: Now York — Estados Unidos
da América do Norte
Classe: 8
Artigos: Acessórios e peças sobressalentes para os equipamentos abaixo,
aceeadrios de aparelhos elétricos, amplificadores. antenas, aparelhos e
equipamento para instrução, aparelhos de aquecimento, aparelhas fotográficos, cabos, chaves, c6ndicionadores de ar, contrates, discos, aquiParnento audio e audio-visual, equipamento de processamento de dados,
fios, Instrumento cie -preeisão, lustra.
mentiss científicos, instrumentos de
susalo, isoladores e condutores elétricos. tampadas elétricas e equinamento de ilumina-ão de todos os tipos, medidores, lugues, quadro de

Clame: 38

Artigos: Artigos de vestuário, de toda
sorte, inclusive de esporte, e para

crianças (fraldas, cueiros, etc.)

e

Classe: 37
Artigos: Roupas de cabia e Mesa, IAcludv• coberbares, toalhas de Wila
pessoal, panos do prato • amava
x., 836.463-466

Perv
.
-. vrnç -Gabárchiii

Artigos: Artefatos de algodão, canha.
mo, linho, juta, seda, Ui e Outras
fibras, não incluidas nas denta
classes

retvinc-Sarja

ell OWELA N

Indústria Brasileira

•

Requerente: A. Lameira 85 Cia.

Requerente: Schering Aktiengesellachaft
Local: Berlim — República Federal
Alemã t
Classe: 3N
Artigos: Um preparado farmaceutico
Indicado em todos os casos em 'que é
Requerente: Gebr. Hilgeland
Indústria-Bradeira
necessário uma ação combinada es
Local: Vauppertal-Ronsdorf,
Alemanha
estragais° e gestageno
Requerente: S.A. Moinho Sant"
Classe 5
N.9 835.447
Indústrias Gerais
Artigos: Metais formados e trabalhaLocal: São Paulo
dos mecanicamente, fundição a má•
Classe: 23
quina fundição formada manual.
Artigos: Tecidos em geral
'mente, metal furando, metal Injetado
Classe: 24
Adonis e Monas; Artigos: Artefatos
N9 835.444
de algodão, cánlusmo, linho, juta, sédit, 11 e outras
fibras, não ineluidas nas (temais
Requerente: Robison Antonio GOMOS
•
classes .

`
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-

Classe: 38
Artigos: Artigos de vestuário, de Oda
sorte, inclusive de esporte, e para
crianças (fraldas, cueiros, ate.)
Classe: 37
Artigos: Roupas de cama e mesa, In-

chiava cobertores, toalhas de USO
pessoal, panos de prato e análogo

•
-

__

i

-

N.9 836M7

Agência DistribuidprÃ
tie Revistas,
PRIMAVERA-

Classe: 37
Agencia Distribuidora de
Artigos: Roupas de cama e mesa, In- Requerente:
Revistas Primavera Ltdat
clusive cobertores, toalhas de uso
Local: São Paulo '
pessoal, panos de prato e análogos
Classes: ll, 32, 33 e 38
N.9 835.456-468
Titulo

N.0 835,453
_ -

?Pt• glitiCf ÜRJA .Climatizacki
beitiotria Brasileiro

-

,

•

,

-

Distribuidora'
. Agência
.. ,

Requerente: S.A. Moinho Untei%
Indetatrias Gerais
Local: São Paulo
Revistas i
..de....___
Classe: 23
Artigos:. Tecidos ani geral
Claisse: 24
Artigos: Artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta, seda, lã e outras
fibras, não incluidas nas' (tomate Requerente: Aduela Distribuidora de
classes
. - Revistas Primavera Ltdal
•
Local: São Paulo
Classe: 36
Nome- Comercial
Artigos: A r tigos de vestuário, de tilda
sorte, Inclusive de esporte, a para
14.9 835.489
crianças (fraldas, cueiros. etc.)
Claase: 37
Artigos: Roupas de cama e mesa, inclusive cobertores, toalhas de uso
pessoal, panos de prato e anelavas
N.• 835..459-462

Primavera Ltda,

Perviric 4•9 55
Requerente: 8.A. Moinho elantiata
Indústrias Gerais

Local: São Paulo

Classe: 23 I,
Artigos: Tecidos em geral
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, senhamo, linho, juta, seda, lã e outras
fibras, não incluidaa nas ,demais

classes
Clasae: 36

.,.
•

,

(Sh
Remterente: Agencia Distribuidora de
Revistas Primavera Ltdal ,
Local: São Paulo
Classe: 50
•
Género de Serviço: Compra e venda
distribuição, Importação e exPortartao
de -livros, peri6Mcos, revistas e 10=13
N.* 835.470-473
Requerente: Therésh Que
Local: São Paulo
.
Classe: 22
•
Artigos Carretéis de linha, noa dei
algodão, amianto para tecelagem, u•
nhas para bordar, ctinhanáo para tfr

Art
igos: Artigos de vestuário, de tad& celagem, celulose, elásticos para tece
sorte, -inclusive de esporte, e para - lacem, celulosa para tecelagem. fio
• crianças (fraldas, cueires, ato.)
4M1 Iterai rara ~Impem nittattero
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para tecelagem, de serzir, de juta
para tacelagem, lãs, linho para, tecelagem, nylon 'para tecelagemy pêlos
para tecelagem, raleai Para tece-M6E4a; linhas de lã para aliocree
= para: bordar, coser e tricotar:
novelos def ila e Unha
Classe: 23
Artigos; Aparas de tac:dos; batista;
fazendas em peças; ful ge; linhagem;
morim; risussebne; organdi, peco; pano-couro; panos em peças
t qualquer fim; percal; lombretalhos de tecidos; .sarja; SarFa;
jinha; tateais; tecidos de: algodão,
alpaca, amianto, entremeados da borracha, cambraia, cânhamo, casca,
casemira, impregnados de carvão Para
revestimentos, • celulose, cetim, .gepe,
cretone, elásticos, flanelas, Justar*,
gabardine, ganga, ga-sse forgorao,
guta-percha, impremetteeis, Impregnados de qualquer material, ¡Boiantes
em peça, jereey, juta, lã, linho, malha, matéria plástica, nylon, opala,
entremeados de ouro, papel plásticos,
entremeados de prata, rami, rayon,
aêda, tecidos em geral; tecidos para
qualquer fins, de peças; tecidos revestidos de qualquer material; leias em
peça exceto de metal, resultantes de
tecelagem Tussor; tecidos de vidro e
viscosa; veludo
Classe: 38
Artigos: Agasalhos; anáguas; aven
-tais;bermudl_sõcaçados; calças; camisetas; camisolas;
fardas; fraldas; grevates; lenços;
lingeries; mallots; mar geasse; mantilha; meias; paletós; pijamas, qui.
monos; robes de chambre; roupas
brancas de uso pessoal; roupas Para
esporte; safas; sandálias; sapatos;
t hortre; slaks; tailleurs; uniformes;
vestidas; véus
.Ne 835.473-475
Requerente: Tberésè Quê
Local: SM Paulo
Misse: 22
Artigos Carretéis de linha, fios tie:
—lialgodão, amianto para tecelageM,
' nhas para bordar, cânhamo para tecelagem. celulose, elástiooe pare tecelagem, celulose para tecelagem, fios
em geral para tecelagem, plásticos
para tecelagem, de serei, de juta
para tecelagem, lila, linh0 P ara tece
-lagem,nyoparteclgm,pos
para tecelagens, rayon para teceisgem.-sèda; linhas de lã para chocret;
linhas para: bordar, coser e tricotar;
novelos de: lãs e linha
Classe: 23
Artigos: Aparas de tecidos; batista:
fazendas em peças; talar; linhagem;
morim; musselina; organdi; pacopaco; pano-couro; panos em peças
para qualquer fios; ..percal; percallne; retalhos de tecidos; Sarja; Barjiriba; tafetás; tecidos de: algodão,
alpaca, amianto, entremeados do borracha, cambraia, ca gamo, mmrit,
ca, emira, impregnados de carvão para
revestimerens, celulose cetim, crepe,
cretone, elásticos, flanelas fustão,
gabardina, ganga, gaste gorgorão,
guta-percha, impremeáveis, impregnados de qualquer material, isolantes
em Peça , l erse3r, luta, lã, linho, malha, matéria plástica, vedou, opala,
entremeados de ouro, papel plásticos,
entremeados de prata, rause rayon,
sèda. tecidos em geral; tecidos para
qualquer fins de peças; tecidos revestidos de qualquer material; telas em
peça exceto de metal, resultantes de
tecelagem Tussor; tecidos de vidro e
viscosa; veludo
Classe: 38
Artigos: Agasalhos; anáguas; aventais; bermudas; blusas; blusões; calçados; calças; camisetas; camisolas;
fardas; fraldas; gravatas; lenços:
lingerize; magote; ma,nteaux; mantilhas; meias; pale tó!: -Pij amas; alemonos; robes de chambre; roupas
brancas de uso pessoal; roupas para
esporte; 'salas; saudália.s; sapates;
diorts; slaks; tailleurs; uniformes;
vestidos: véus

210 &,5.482

N. 835.475

Ne. • 830.488-459

•

EDIFICIO
••

ITORORd

Requerente: Condomínio do Edificio
ItoronS
Local: Guanabara
deClasse
'Título Esta3recimento
be
149 835.483
CURSO DE'

DETETIVE PARTICULAR

Requerente: Tallerea Adabor Sacie. '
dad Anõnima Industrial y Comercial
Local: Berrai, Provinda de Buenos
Aires, Argentina
Classe: 5 I
Artigos: Acoplamentos, alavancas
mecânicas, partes de máquinas, anéis
de segmento, partes de máquinas.
antidetoimntes para motores, aque..
cedores de máquinas, anates, arneCURSO DE
ses, arranques de motores, apitos de
máquinas, aros de máquinas, balanAGENTE- SECRETO
cei= de máquinas, bases de máquinas, barras de maquetas, bate estaRequerente: George de Oliveira cas, betoneiras, bielas, blocos partes
de máquinas, bomba a pistão, borqCardoso.
bas a centrifugas, bombas elétéricas,
Local: Guanabara • .
bombas
hidráulicas, braçadeiras da
Classe 50
Artigos: Objeto: Curso de Agente máquinas, braçadeiras de máquinas.
braços de máquinas, brocas mecâniSecreto.
cas,
bronzes d.e máquinas, bronzinas,
_
219 835.485
buchas de máquinas, bruelahos, cabeçotes de maquinas, câbli-es. cabras.
tentes, cadeias para máquinas, caixas partes de máquinas, calandras,
aut-cAR NPRESA
calços partes de máquinas, caldeiras
DF Táxis LTDA.
de máquinas, câmbios, camisas Para
máquinas, canos, partes de máquinas,
carburadores, cardans,. dínamos, disRequerente; DIal-Car Emprèsa de cos
de máquinas, dragas mecânicas,
Taxis Ltda.
eixos de máquinas, elétrodos, êmboLocai: Guanabara
los, engenhos de cana, de serra, enNome Comerciai
grenagens de máquinas, escatéls, aí=
medo de máquinas, mecânicos, facas
N9 835.486
partes de maquinas, ferramentas mecânicas, freios, frearia, v1111011(10,
gruas, guindastes, hastes de máquinas, insultadores de ar para máquinas, juntas para máquinas, lançadeiras para máquinas, lubrificadores
rtes de máquinas, macacos, máINDUSTRIA BRASILEIRA
quinas em geral; abanadoras, acha-.
tadoraa, acionadoras, adalgaçadoratt,
Requerente: Laboratório Lua'
afiadoras, ajustadoras, alargadoras,
Limitada
allmentadoras, alisadoras,, altunado• Local: São Paulo
ras, amassadoras, aplainadOras, arClasse 3
queadoras, arrolhadoras, aspiradoras,
Artigos: Um produto farmacéutico atarrachadoras, a vapor, batedeiras,
Indicado no tratamento das bronco- beneficiadoras, bombeadoras, brune.
pneumonias \doras,,buriladoras, catadoras, centrrAmadoras, classificadoras, aoletorai,
149 e35,4117
compressoras, condensadoras, condutoras, construtoras, cortadoras, de
abrir, de acoplar, de duma; de alertar, de bordar, briquetar, debruadode brunir, de colar, de coser, de
**1141841•1144184111111n41141
cavar, . de descaroçar, despolpar, dobrar, de drenar, de empurrar, de enfornar, engraxar, extração ,de file( ar.
de movimentar, de produzir produtos, de roscar, sacudir, salgar, destascadoras, desfibradoras, de trabalhar
'produtos, distribuidoras, elevaduras,
empacotacloras, empalhadonts, enea4.
*Oca, refinado
dernadoras, encanadoras, enroladoras,
tr=rotr.
ensacadoras, escavadoras, estampaddras, espremedoras, furadoras, gaseial.
cadoras, gramadeiras, impressoras,
279
impulsionadoras, industriais, lavrado7.:":''''`.12'
ris, lixadoras, moedoras, purificado-,
duplarnento findo 4"
mas,
rachadoras, refinadoras, secadoMOI= amam
ras, separadoras' serradoras, soldaduras, sopmdoras, -torcedoras. torneadoras, trituradoras, urdidoras, ventila-,.
doras, marteletes mecânicos, motores,'
martelos mecânicos, moinhos, molas
de máquin as, pentes de máquinas,
pilões mectinicos, pistões para MáquiRequerente: Açucareira Zillo Loren-:1 nas, plaina, planetárias, polias, poli-.
. zetti S.A.
trizes, pratos de máquinas, prensas,
Local: São Paulo
.j
ralos de máquinas,, receptáculos de
Classe:. 41
quinas, rolamentos de motores, rolos .1
,
Artigos; Açúcar
reguladorét de velooldoth para ma- 1

Requerente: George de Oliveira
Classe 50
•
Requerente: Alfredo de- Andrade de
local: Guanabara
Orneias PI&
Cardoso
Local: Guanabara
Artigos: Objeto: Curso de detetive
Classe: 33 149 835.484
Sinal de Propaganda
149 835.477
JARDIM
COPACABANA
Requerente: Empresa Construtora
Orion S.A.
Local: Rio de Janeiro
Classe 33 — Titulo
N9 835.478

KNOW' HOW -mosIRIA BRASILEIRA.

Requerente: Oswaldo Brunatela
Loca!: lido Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns imprer,aos, catído8014 jornais, Publicai/8es
Impressas e revistas Impressas
21/9 835.479
-

AMARTE

—INDÚSTRIA MO rIDA

Requerente: eAroartenComissária
de Despaasos Aéreos, Marítimos e
Terrestres Ltda.
Local: Mo Paulo
Classe 50
Artigos: Despachos aéreos, marltimos
e terrestres
N9 835.480
tDIFICIO
bl-As DE CASTRO

Requerente: Laura de Azevedo Castro Martins
•
Local: Guanabara
Classe 33
Título de Estabelecimentb
21' 835.481
,E-DIFICIO

TABAJARA
Requerente: Condomínio do Edificio
Taba jaras
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo de reetanelecimentb

CAtviFOMENOL

c••=wan:::
opa agi:el

a;:u

MIL

634 Sigssodm-flairal 29
quinas,. rolamento sde mona" rolos
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319 836.491

ferragens e cutelaria em geral, de uso

-Classe: 28
comum. Artigos de metal quando não Artigos: Artefatos de jsrodatos acabados
pertencentes a outras classes
de origem animal, mineral ou vegetal,
máquinas, tambores, partes -de má- JOH Comercio e Indústria
Classe: '12
artefatos de substâncias química* alio
quinas, teares, tesouras
Artigos: Botões e alfinetes comuna, feInchadas era outras classes
_ Classe 'I
de Madeiras
chos corrediços e demais miudezas de
Classe: 29
'Artigos: Adubadores, ancinhos empilhadores mecânicos, puxadores a caArtigos: Escovas comuns para dilue
armarinho'
Requerente:
JOH
Comércio
e
valo; arados, arrumadores de frutos,
pie, etc.., escovões, espanadores.
Classe: 13
Indústria de Madeiras Ltda.
de plantas, arraucadores de frutos,
Artigos:
polue:ia
e
artigos
de ' metais :adores de água, vassouras, vasa
Local:
Guanabara
de plantas, arranca-tocos, balancins,
Classe: 30
preciosos e suas imitações usadas como
Nome de .lemprésa
'batedeiras agrícolas, borrifa-dores,
Artigos:
Guarda
chuvas, bengalas, soaaderno
não
è
incluidas
em
outras
clasagrícolas, braços de arados, capina. N9 835.493
bri:dias e suas parta integrantes
ses, pedras preciosas e suas imitações
doiras mecânicas, carpideiras, cavaClasse: 14
deiras, celfadeiras„ ceifeiras, cepos de
Classe: 21
Artigos: Vidros, cristais, e mus artefa- Artigo': Tendas, lona, corretas de
arados, charruas, cortadores gireamcoa de cana, capim, grama, descatos, louças de vidro para refeição, transmissão de tóda eapéde, cordoalha
Wadeiras mecânicas, desterroadores,
:siando não induklo elo ladras classes e barbante, material de vedação e ~adestocadores, distribuidores méciniClasse: 15
peira
cos de estrume, de sementes, eixos
Artigos:
Artefatos
de cerâmica, porce,
de máquinas agricolas, 33=r/ficadoClasse:
32
Requerente: Construtora, Santa
lana, faiança, louça, vidrada para uso Artigos: Tornais.'revistas,
eus, escavadeiraa mecánleas, espalhaIsabel Ltda.
publicações,
caseiro,
para
fina
artistica
e
incluadores de terra, extintores de ervas
Locai: Juanseara
alia" folhetos, programas de rádios
tilais,
instalações
sanitárias
;são
incluidáhinhas e pragas, extirpadores agrí
Classe 33
televisão, peças teatrais e dnemalogek-colas.fendirganhe-irs,gad
das em outras clamei
Titulo de Estabeiecimento'
ficas, catálogos, caleadarim
dai discos ou dentes, Instrumantoa
Classe: 16
835.494
N.
~Iodas, irrigadores agricelas, leivaA tigos: Material exclusivamenterpara
Classe: 34
I
dores, locomóveis agrícolas; máquinas
construção e aduno de predios, atra- Artigos: Tapetes, cortinas, panos para
en geral: adublideiras, amassadoras
das,
tak
como:cimento,
azulejos,
TOURINGE1
assoalhas e parede', linóleos, oleados, •
agrícolas, arrancadoras de tocos, ba--="1=ffle
===.drilhos, telhas, portas, lanam, papel encerados, todustve para instalações
tedeiras agrícolas, borradoras, copara forrar casa
• hospitalares
Ittedeiras, cortadeiras de plantas, máquinas cultivadoras, de abrir canais Requerente: Tourhag Club do Brasil
Classe: 35_
Classe: 17
de irrigação, da amanhar terra, de
Local: Guanabara.
*acra& Arliga: Couros e peles preparados ou
Artigos:
Objetos
para
uso
de
colhér algodão, de colher frutas, de
Classe: 1
inclusive máquinas, arquivos, ficha- não, artefatos de couro e peles, tais
combater pragas, de cortar galhos, de Artigos: Substanciais e preparações rio.rios,
como: aliadores para ferramentas, pdea
cofres, artigos paradesenho
cortar raizes, de tratar formigas e químicas usadas nas industrias, na ta
de antilope, amparas, argola, aros, arClasse: 18
outros Mut" na agricultura, der- tografia, nas analises quimicas, aubsde búfalos,
Artigoa: Armas, munkries de guerra e reios, bainhas, bolsas, peles
rubadoras de árvores, desinfetadoras
de plantações, ~eiras *trico- tandas e preparações químicas astiox- caçai , eiplosives, fogos de artificio ' camurças. •capas pata albuna, chicotes.
coleiras, linguetas, malas, maletas, ~Ir
rosivas e entioxidantes '
tas, espalhadoras de terra, ematraClasse: 19
mochilas, palmilhas, pastas; peles
deixas para agricultura, eacarificadoCiasse: 2
Artigos: Animais vivos, aves e ovos tal,
era bento, preparadas ou pardalmente
tas, estruznadeiras, manteres de er- Artigos: Substancias e preparações
(não
preparados)
preparadaa, ponteiras, pulseiras, rebenvas dadinhas e pragas, inaetifugas horticultura na veterinaria e para fine
Clama 30
~coisa, irrigadcnes agrloolas, lança- quiraidas 'usadas na agricultura, na
ques, rédeas, sacolas, sacos,- saltos, ao.
Artigos:
Petrechos
•
naval"
e
adonáltichamas agrícolas, leivadelras, alvelalas, solada, tirantes, tubos e omitia
sanitários,nacoa
(salva-vidas,
ancoras,
cintos
de
dores agrícolas, podadeiras, puiverl•
Classe:
3
Classe: 36
tação, boiai. 899194leedad. artigos de
aadores agrícolas, regadeiras agrícolas, sachadeiras agrícolas, amiudei- Artigos: Substâncias químicas, produ, uso exclusivo cai navios e aeronaves Artigos: Artigos de vestuário de tecla
sorte, inclusive roupas esporte e pata
ras, de ventos, moinhos de ventos. toa e preparadas para serem usados na
crianças, calçados em geral
Mondadeiras, moto-arados, motomedicina e na farmácia
aaase: \21
charruas, motora m:Molas, nivelaClasse: 37
Classe:
4
Artigos:
Veículos
terrestres.
aéreos.
ma• as agrícolas, plantadeiras. Pod a- Artigos: Substandaa .de origem ani- rumos, usados como meio de transporte Artigos: Roupas de tama e mesa; Ieda- puiverisadores agrícolas, to- mal, vegetal ou mineral, em brutd ou pessoal ou, de carga, acessórios de .m- sive toalhas de uso pessoal, partos de
mecânicas ralhas de arado, parcialmente preparadas, não incluidas
pratos e análogos
=10* (exceto quando partes do motor)
rodas de arado, rolos com•
elevadores
e
escadas
volantes.
em
outras
classes
Classes 38
para esfarelar terra rolos
n Classe: 22
Classe; 5
destocadores, silos. semeadeiras, seArtigos: Papel e sena artefatos, livros
Artigos:
Pios'para
tecelagem
e
para
uso
meadoras, sulfatadoras agricolas,
Artigos: Metais não trabalhados ou
alio impressos, blocos, cadernos, cartoMães de -arados, Wsadures de grama, parcialmente trabalhados -usada nas comum, linhas pata costurar, para %or- lina, carteies, duplicatas envelopes, tadar, para tricotagent, fios elásticos para cadernaçt ai de papel notas promissórias,
tratores agrícolas, vaporizadores
industriasagrícolas
tecelagem, fios de celulose para tece- rolos de papel, sacos de papel é talões
Classe: 6
85 490
de recibos
Artigos: Máquinas industriais ç suas lagem, fios de lã, novelos de lã, fia
de nylon para tecelagem
partes integrantes, máquinas de costuClasse: 39
Classe: 23
ra, dínamos, guindastes, 'motores, engre- Artigos: Tecidos
em geral' -fabricados Artigos: Artefato' de borradas e guai
nagens, comutadores de força e. velociem tear, em retalhos, em peças ou em- percha tais coroa: ande, argolas, iam
dade
bacias, bicos, bocais, bolsas, braçadeipara*
Clame: 7
ras, cabos, caixas, calços, chapar, chiClasse:
24
Artigos: ...Máquinas para agricultura e Artigo': 'Artefatos de fios esteia e de cotes, chupetas, chuveiros, correia, deshorticultura com suas parte: integran3 tecidos
de algodão, cânhamo,juta, seda, cartam desintupideiras, elásticos, cacoeindústria Brasiieirk
tel, grandes instrumentos agrícolas, 10 e outras fibras texteis, cordtka de tes. esferas, fios (exceto para tecelagem
inclusive arados e tratores, máquinas
e elétricos), guarnições para moveis e
qualquer tecido
que executam trabalhos diretamente no
abalares, lancheiras, lancis, maçanetas,
Classe: 25
bicos de mamadeiras, nianoplas.•
Requerente: JOH — Comércio e In- solo, subsolo e nas plantações.
Artigos: Imagens, gravura*, estatuas, Ima, placas, paeumaticoe, protetores; reda de Máquinas Ltda. .
Classe:
8
estampas,
manaquhie,
bandeiestatuetas,
cipientes, revestimentos, rodas. MiCes
Local: Guanabara
Artigos: Instrumentos de precisa% ins- ras arvores de Natal, autuei, decalco- (exceto de uso
Clame 4 médicos) sal tos, leptedgew
c:lentificos,
aparelhos
de
uso
Artigos: Madeiras em bruto ou par- trumentos
manias, esculturas flâmulas obras artistoalhas,
tubos e vasos
tiielas.
nte preparada, aparas de ma- comum, instrumentos e aparelhos didá- tica*, selos, suportes artistica para viClasse:
40 = • Polpa de madeiras, serragens ticos, aparelhos elétricos e seus actueArtigos: Moveis de metal, vidro ou At=
rios, válvulas, lâmpadas, tomadas, fim
1535.4Il2
aia! 26- deka, estofados ou não. residendais os
aoquetes, aparelhos fotográficos, cineo de gaitado, hospitalares ou comerdais,
os: Artefatos de madeira, asou
autografia:, máquinas falantes, discos
tais
como:
alforges,
argolas,
travesseiros e acolchoados para movida
gravados e filmes revelados
barris, cabides, cabos. caçambas caixas,
•
e almofada"
Classe:. 9
cavaletes, centros de mesa, coClasse: 41 Artigos: Tilda e qualquer espécie de caixotes,
ronhas, cruzetas, dormentes, anFWados, Artigos: Frutas em geral, cristalizado
instrumentos musicais, Inclusive suas escadas, esferas, estrados, cabos Para ou
mão em calda ou conserva, açucat.
parte integrantes • •
facas e ferramentas, famas, grada, ma- legumes, verdura*. laticInia em geral,
iNDOSTRIA 13FIASli.EiRA
çanetas, molduras, pipas, rebites, roncas, gorduras, ali:mentidas, café cercais.
Classe: 10
ir(
Artigo': Instrumentos, máquinas, apa- suporta, toada, trancas, linces, tubos,
surdatlices de frutas, balas, crena alk
vaidlhantea e vasilhas
mentidos, aves e batidas, animais abarelhos e petrechos para' medicina, arte
Requerente: Cosa das Antenas
tidos, massas alia:coleias. chocolates,
Clame: 27
dentária, arte cirúrgica e higiene, apaRangel Ltda.
em p6 ou natural, condimentos para
Local: Mo Paulo relhos e instalações hospitalares, de as- Artigos: Artefatos de palha ou fibra, leite
alimentos,
conservas alimentícias, alichitais
como:
balda,
caixas,
cestag.
classes
pargos e fins análogos
cotes, esteiras, estojos, fios de piai, guar- mentos dietéticos, essenciais Plint9091dos.
- artigos: Antenas em geral; para umClasse: 11
- Olhos transmissores e receptores de
nições para moveis, vigas de Vielet tua- carga, ducose, margarina, rações ba
Wall; kdarbako e de outros sinala Artigos:. Ferramentas de MU espjc'e faz, maletas, rebenques, rédeas, rev-a tipara animais, vínagre, sorve--lanceds
enanrétkos
(exceto quando parte de máquinas)
mentos. sacolas e masa -/
alimentícios ' e xarques
‘•
test
xaropes
à
•partes de maquinas, rotativas, rotores, segmentos, se paradores, partes de

É Miá° O'lly
••••••nn••n
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olizebrarcebeça, :icica para esportes, :oN' 835.198
Clame n12
N° 835.502 •
Artigos: Bebidas alcoolicas e fermenta- tlis quando brinquedos e Para jogos,
das, tais como: aguardentes, anises, raleias, rifas, serpentinas, soldadinhos,
aperitivos, batidas, bitter, brandy, cer- tabuleiros para jogos, jogos .de temia,
yejas, cidras, conhaques, fernet, genevelocípedes, visporas, *adua
bra, gin, graspa, loimel, licores, parati.
•
Classe 50
•
pipermint, ponches, quinados, rum, su- Artigos: Serviços de: 'promoções, incos alcoolicos, vinhos, vodka, wrisky ezestimentos, financiamentos, seguros, Requerente: .Fterojet — Química Indusempreendimentos, divulgações turísticas,
c . a hampagne
dustrial Limitada
tourada; serviços de propaganda
Classe 43
Local: Guanabara
'
ta
Artigo:: Refreseos, água minerais, naClasse 3
N9 835.495
ra'
turais e artificiais, usadas como bebiArtigos: Preparados larmaceuticos-mes
das, (não medicinais) e refrigerantes
didnais en. ve !cujo ;Jasoso, gelatinoso
as.
em geral
ou supositórios, para aplicação na reIndo Bras1141191
•
Classe 44
gião vulvo vagina, eu anal, com indi80
Artigos: Tabaco manufaturado ou nao:
caçao da desodorantes, desinfetantes,
artigos para fumantes tais como: caanestésico local, gernacidu, espormaas
chimbo& diandeirat charutos, cigarticida, anticoncepcional e -hemorrodas Requerente :Telerádio Tasa Ltda.
rlihos, cigarros, cinzeiros, ervas, filLocal: Paraná
tros p ara piteiras, fumo, isqueiros,
. N9 835-.499
Classe's 8 e 28
mentol, preparado para cigarro, piteiArtigos: Rádios, televisores, 'transigia*
ia.% porta-cigarros, papel preparado
res, válvulas, toca-discos, resistêncivapli
para cigarros, porta-fumo, rapé e tacondensadores; agulhas para discos, dia.'
baqueiras
aos; caixas para rádios e televizottal
'
Classe 45
de materialplástico
Artigost Sementes e mudas para agri•
cultura, e a floricultura, flores pataN° 835.50'3
Sociedade' Oeste
raia, tais como: argutos, árvores, mu- Requerente: Socel
• Limitada
Requerente: João Gomes Xavier
das, bouquets de flores naturais, coroas
Local:, Rio Grande. do Norte
Companhia Limitada
de flores naturais, flores naturais, gerClasse 41
Local: São Paulo
mes para plantio, sementes em geral
Artigos Sal
para plantio
Classe 3
Classe 46
Artigos tini preparado farmacêutico InN9 835.196
Artigos ., abrasivos, agua sanitária, aldicado no tratamento de asma e das
vejantra anil, velas, fósforos, sabão
traqueo-brouquifes e suas manifestações
comum de detergentes, amido, preparações para lavanaeria, artigos para conN 9 835.500
servar e polir
M
N
E
RA
LI
ADO
Classe 47
Artigos: Combustiveis, lubrificantes e
substancias c pMdutos destinados a iluminação e ao aquecimento, tais como:
alcool, benzina, briquetes, carburantes,
...
ft
carvão, caso para iluminação, fluidos
Requerente: •Motortéonica Nishi Ltddfa
combustiveis, lubrificadores, para freio,
OP'
Local: Paraná .
para iluminação, para isqueiros, gaz
, .
Claeses 6 e 8
combustível, graxas, lubrificantes, lenha,
Migais Motores elétricos, alternados
óleos lubrificantes, parafinas, petróleo
refinado, querosene
transformadores, retificadores, gera 4J,
res; limpadas, •soquetes, fios, toma
'
Classe 48 •
rádios e marcadores de água e haat,
Artigos: Pertumarias, cosmeticos, dentifridos, sabonetes, e preparados para
N9 835.504
Requerente: Valiriclo do Carmo
o cabelo, artigos 'de toucador, tais
Local: Grana
como: acetona, afladores de laminas,
NUMA . ORGAIII Zé çXo ritcy
águas de altazema, de beleza, de colóClasse 41
nia, de lavanda, da rosas, alizadores
, ENpLos IpÀ
Artigos: Café, farinha de mel, k.g1 tWoREs A.„
para cabelos, almiscar, amonia perfuaçúcar, farinha de mandioca
,
nha
fari
mada, aparelhos para alizar cabelos,
de milho, -fubá& cangica, pipocas, bispara barbear para cortar cabelos, para Requerente: Socai — Sociedade Oeste coito. amido, galrara. tupista,- cravo, Requerentes Retifica de Motores Md.:
secar cabelos, Noa, brilhantinas, carcanela, erva doce, nós moscada, pimen• Limitada
Limitada
adm, cera de pilatoria, c okn eticos, creta do reino, melado, milho, molhos ali• Local: Paraná
Local:
Rio
Grande
do
Norte
nas de beleza, corantes para pele e
mentícios, mel de abelha, ameixa, pas•
Classes • 6 e 50
cabelos, colialores de unha,s, desodèClasse 41
sas, amendoas, amendoim, araruta, ar„ Frase de Propaganda
ranteiti esmaltes para unhas, essenclas e
'Artigos: sal
roz, avelã, balas, baunilha, bolachas,
extratos periumados, escovas para roubetas& bombons, chocolate, caramelo,
10 835.505
pas, para ur.has, para cílios, para denN° 835.497 -castanha. chá, cheiros allraenticios,
,
tes, estojos de beleza, éter perflniado,
ataco, colorantes, cominho, açafrão, conestratos, rixadores para cabelos, geleias
dimentos. confeitos, frutas cristalizadas, "ANDE SOBRE NUVENS, '9
perfumadas, jaminae para barba, 1 ágrão de bico, óleos alimentícios, queiPANANDO SANDíLIA0
pis para barba. para bigodes, para cijos, temperos, vinagre, conservas alibos, leitos tfr beleza lixas pará unhas,
1
meuticias, cereais
loções perfumadas,' muge, sabões para
Requerente: Fábrica de Sandálias Eli'
barba, perfumados, sabonetes não meN' 835.501
ma Limitada
dicinais, sats pedi:nados, champoos,
Local: Param!
talco, vaporas-dores de perfume g talco
Classe 36
Classe 49
Frase de Propaganda
Artigo: Jogos cie Vida espécie, brinquea..
W 835.508
•
dos e passatempos, tais como: aeropla•
Requerente:
Aerojet
—
Química
Induznos de brinquedos; albuns para armar,
•
Limitada
alteres, alvos para jogos, anzois, apaLocal:
Guanabara
relhos de gauistica, armadilhas para
*-LONDWENSE
animais, armas de brinquedo, arcos para
Classe 48
Jogos, automóveis para crianças, balan- Artigos: Agua da colónia, baton, cosços, balizas, 1.aralhos, jogos de bilhar, méticos, eso5va para os dentes, para
bilhetes 4e loteria: bóias para jogos, o cabelo, para as unhas, esmalte para
bonecas, caixas de música, caniços para as unhas, fixador para o Cabelo, baque
pesca, dados, jogos de damas, çlardos. e spray pra o 'cabelo, lápis para a Requerente; Siar
Orgaraa..,ao de
3.ealizadares, dozninas, esgrima, terra- maqqilagein, loção para a barba, bigode
Serviços Limitada,
Requerente: Alfredo mienniskY
Local: Paraná
[lentas ae brinquedo, fichas para Jogos, e cabelo, pasta dentifricia. perfume, pó
Local: Guanabara
classe 50
sangoirat :ursas para 13 9 05, minaaturas de arroz, pós para os dentes e para
Classe 50
Artigo: Consertos reformata reti
,
:e brinquedos, patins peças de- jogos, o cabelo, rouge, sabouate
e
tala,
Atividade:Agencia
de
;Empregos'
pintura. assistência tkonloas
—
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N9 835.507

tea;
enxadas, remendeiras. colhe- sorvetes; aguardente de cana. aPart n•
tintos agrícolas, tratores, arranca to- tiros, bifem batidas. vermouth% Quicas, mato-niveladores. alga:nadaras. nados, conhaques, cerveja, vinho& corádios,
muns, vtahos espumantes, utsquels„
''BRASIO'•
ididores,
tal=es
aniPaddtotal°86110*" fernets, rum, gila; água tônica, gaso. gráficos; violões, pandeiros. sulcas, sa, águas minerais ~ais e artifi•
ciais, guaranás, refrescos sem álcool;
satar:s: cigarros, charutos, Isqueiros, cachinem
°413c6gajaireaiamer
Dultistrla Brasileira agnrsr..,Sa'as:sisa,
clarins, cometas, anafou" clarine- bos, tabaqueiras, cigarrilha,s; flores,
•
tas, trombones, ( i ) Indicar artigos mudas e sementes; velas, sabões, Aupara marcas — tamborins, roras, ekras para assoalho, Pasta Para
Requerente: kligueiredo Comércio e ~ente
Violoncelos, oboés, fa,g6tes, flautas, assoalho, pasta para calçados, deterIndústria de Ca(é S. A.
párola de farinha
'violas; bandolins, banjos, Pianos, P la- gentes, sabões em pó, em Micos, pasLocal: Paraná
no/as, aparelhos de rala-X; ultra vio- tas e liquidoa para polir metais, Par-'
Classe: 41
gabinetes dentários, macas, bo- ta para as mãos; querosene, álcool
Artigo: Balames, mortadelas, lingui- letas,
tições, bisturis, punções, drenas, gar- para queimar, gasolina. óleo diesel,
ças, salsichas, paios, presunto, fim- rotes,
balões de oxigênio cirúrgicos, aos, lubrificantes, graxas; sabonetes,
Requerente: Indústria e Comércio brada, ciSpas, chouriços, Isalsiehdes "fore=ps";
serras, serrotes, alicates, loções, extratos, colônias, desodoranfauna S. A.
toucinho defumado e lombo defumado martelos, agulhas,
tesouras, navalhas, tes, creme para barba, cremes deplLocal: Paraná
' .N9 825.512
chaves de fendas, de rodas, torquesas; latadas, lixas para unhas. pés e pelos,
Classe: 41
botões, colehêtes, fivelas, fechos cor- escovas para cabelos; jogos e passaFrase de .Propaganda.
rediços, dedais, agulhas Paro bordar tempos, brinq uedos,- rodas gigantes,
N9 835.508
e tricotar,. lati:metes, riscos para bor- gangorras, balanços, raquetas para
dar e costurar; pulseiras, anéis, ber- tênis, tacos para golfe, sedes Para rol- '
16ques. colares, alianças, • brincos, hy e traves de futebol e para tênis
prendedores de gravatas, alf-ipotes de e piztg-pong, bolas de gude, bokta pe.
gravatas, distintivos de lapela; pedras ra
e ping-pteg, bolas de futeacama; garrafas, garrafões,. Minia- boltênis
e volley-ball, cestos de basquets
turas. jarras, copos, einzeirea de vidro bali,
pinos e bolas para boliche, mae cristal; pias, bidés, lavatórios, vasos
e bolas para wooker, tacos para
ssnitSrios. porta-sabonetes, porta-pa- sas
bolas e valas para polo aquápais, porta-toalhas, maxinzats. tarsi- snooker,
tico; serviços de eorretag, agem.
ana travessas, sopeiras, ohicaras, pi- estamentos,
despachos, con bilidado,
res, açucareiros, cafeteiras, chavenas,

Meralti)
of--à„

consertos, reformas., ret,ificts, assis-

leiteiras, cinzeiros, miniaturas, todos
técnica, orientação profissional,
, de porcelana, fiança, louça vidrada e tência
de empregados, administraet ssanica e filtros para agn a. •, portas, Colocação
portões, janelas, uersianas, aanezia- ção de- bens móveis e imóveis, guarda
Jacas, caixa da luz, cimento, azulejos, tijolos, areia, cal, pedra briVida, estacas, telhas, ladrilhos manilhas, fôssas, canos; máquinas de escravar, sarnas, calcular, arquivos, cofres, compassos, réguas, tira Unhas,
borracha, limpa tipos, papel carbono,
°delicias", porta carimbos, mimeógrafos, borradores; revólveres, espingardas, pistolas, metralhadoras, canhões,
espoleta., balas, cartuchos, fogos de
artificio; galináceos, aves caneiros,
aves silvestres, muares. equinos, autuas, batráqueos, répteis, paquillermes,
ovos e bicho da sécia; salva vidas, Ancoras, bóias, para-queda:a barcos auto
Inflamáveis; antomõyets, caminhões,
carroças, ônibus, ascensores, aviões,
heliclasteros, na ylos, rebáques, bicicletas; fios, linhas e las em fio para
costurar, bordar. tricotar: talados em
Peças e em retalhos; sacos de aniagem, sacos para cereais. pstos * de Orato. pisos para banheiros, de tecidos,
estonas; quadros, &Magana, gravuras,
esvituas, estatuetas, manequins; caixas de madeira, banis, ralo para massas, palitos, paliteiros de madeira, engradados, talheres e corta-chopp de
chifres; esteiras, malas -de fibra, caixas para rádios e televisores de material plástico, bacias • baldes plásticos, ralador" paliteiros plástleos; escovas, vassouras; espanadores, rõdos,
guarda-chuvas, sombrinhas, guardasóis e bengalas; tendas, barracas, lonas, correias de transmissão, cordoalha, barbante, arruelas,- ramgueiraa;
nas,

isOsTeda asas"
.

Requerente: Casa das Rodas ComérRé queren te :inguciredo Comércio e
cio e Indústria Ltda.
Indústria de Café 5. A.
Local: Paraná
Local: Paitutã,
Classe: 21
Classe 41
Artigos: Rodas, aros, centro de rodas
Aalgos: Salames, mortadelas, linguie calotas.
Ças. salsichas, Paios, presuntos, fiamNo 835.509
brsdas, cem, chouriços, . salsichões,
toticinhos defumados e lombos defu-

mados.
N9 835.514

'CASA DAS RODAS

•

.
rCOMÉRCIO EINDTISAT
Vf!?.P.,
Requerente: Casa das Rodas Comércio e Indústria Ltda.
. Local: Paraná
Nome s de Emprêsa.
N9 835.510

_

Requirente: Ai r Guimarées Alvas.
: 1. 3araná .
Classe: 1— r—i3 — 4 — 5 -- 8 .-- 't
— 8-9-10-11-12--. 18 — 14
15 —16— fer — 18-19-30
—
R — Si —3c — st — s —.$e — st
----28-89
‘
—51 —30-94Z.88
st — si -- — ss 40
-48—43-44
—*—r6--47.—
l'i —
Requerente: Indústria e Noa!~
46
e
50
Runs 81. A.
Artigoskico
lt" reveladores e fixaLacol: Paraná
dores,
•talco, ácidos aoéti
rouriatisos, sulfúricos. vacinas, vitaClasse: .41
minas, remédios
fins
&Frase de Propagonsik _
doa adubos,
vacinas doas,
/0 aiLini
Vitaminas,alcatrão,
Vitaminas, alcatrão, e6s5fre, ulha, resinas, lá de vidro ou rocha, aloto,
•
quarta*, cristal , ferro, bronze,
r"t4JYA;k1¥
aço, 4~0, j i=tip e~o, ouro,
prata platina cobre, alumínio, zinco
em barrais, em tabas, em lingotes e

noturna, beneficiamento, empresaturismo, guarda-móveis, transportai

gens, compra e venda de ~saga%
e estacionamento.
No 835.515

SEDAKA
, ODORA BRASILEIRA.
Requerente: Calgados Sedaka Ltda.
Local: Rio Grande do Sul.
Classe: 38
Artigos: Calçados,
N9 835.516
"TANIA-1s'

Ilmtivra IA

8B.Az

Requerente: Indústria de Jartar •

Malhas "Tania" 'Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Calças e calcinhas Para senhora e crianças.
119 823.517

'4 STÚLII HUSTI
jornais, revistes, alorimamice, folhemus' txm
albtmã e programas radiofônicos, Intte IA
teataada, para televisa°. cinemalesa fi eiroesseS; tapetes,: passa.cortinas, pingentes; colados, Requerente: • à1brica de Porosa fadais
Malas, pactos. porta-notas, Rortaa doHusti Ltda.
o^tiosi, Porta-lenços, cigarreiras d.
Local: São Paulo.
couro, Sanadas de couro; ternos, ealClasse: 11
OU, paletós, gravatas, casacos, capas
para chuva; agasalhos, saldem, porta- Artigos: Porcas, Parainsoso arrttelaa
e
rebites.
sei-os, sal" Umas, faixai" ~Fm,
calçados, chuteiras, fraldas, cueiros,
NS 835..518
babadores, camisas, p_ijaznas, ellécaa,
camisetas, meias;
d,
toaahas; cobertores,
fronhas„ colchs s. guardariapos,
"toalhas meia,, panos de prato;
" ~leo ,"
sacos de 'papel, cartuchos e caixas Sle
papel ou papelão, papel em resma,
fiets•
T
RUI Rá.IRT Uni
envelopes, livros não impressos, blo-

cos de papel, papel para cigarros. paem fios: motores elétricos e a, eXplo- pel para desenho e. para cópias helio- Requerente:* Indústria' Química
9'a.alternadores, transformadores, grafias; pneusaotimaras de ar,: Solas
bar" Ltda.
retificadores de -corrente, máquinas e saltos de borracha; mesas,
cadeiras,
Local: São Paulo
pare, fiar, bordar, imprimir, cortar, poltronas, sofás, criado-mudo pentealegoterentÁikyazaktolitA L Creiner-_, grampear,
costurar, lavar, tingir, em- deira, camas, colchões, guarda-rouClasse: 28
pilhar; empacotar, de tater sacos, de pas. escrivaninhas, travesseiros, acol- Artigos: Adesivas e colas usadas nas
ensacar, e contar, separar, selecio- rhosdos, estantes, honqueiat e guar- Indústrias, para aolagem de couro.
nar', de retificar motores; e ;mas nq .errn, ,eijão m,reats, es.- borracha, pisos, alaaticos. Rinniaaa e
Artiojial74eareib.
.sle; Pés, enxadas, semeadeiriv,eollac- sacias ehnenticies; frios, doces e •
outras superfiries.,

-
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835.519

N9

835.524

N9 835.533
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,

Janei;o de ',55111 627 .
N9

835.535

SUBLIME .

7
'. INDÚSTRIA BRASiltiRA
Recreerente: Lanches e Restaurara*
INDÚSTRIA BRASI'LEIRR
Belo Horizonte S. A.
Requerente: Indústria e Comércio
Local: Minas Gera.
Requerente: João Augusto de VasconClasse: 50
Móveis Estofados Sublime Ltda,
celos Martins.
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Restaurantes, bares, cafés,
Local: Ceará.
.
cozas de lanches, boatos, hotéis, ciClasse 40
Requerente: Dalila Quintella
Classe: 41
nemas,
confeitadas,
bomboniéres,
sorArtigos: Móveis de metal, vidro tas
Local: Guanabara
Artigo: Café torrada e moldo.
casa
de
chope,
churrascarias.
madeira,
estofados
ou não, colchOes
veterias,
Classe 2
'
Classes: 33 — 41 — 42 e 43 — Título. Artigos: Banhos
249 335.520
travesseiros.
de
deraargas
e
deClasse: 41
inseticidas e preparados
.N9 835.537
Artigos: Alimentação para animais e fumadores,
para fins sanitários
aves; carnes, doces, assenclas alimenimiLJOLE
N9 835.534
tícias, condimentos para alimentos.
farinhas, hortaliças, laticínios, leite,
-.• 'rd3rlit José Leal nerenee,
psixes. rações allinenticias, rações baanimais, sal, vegetais,
.. . jucás - Cearé
I lanceadas paraviveres.

I•

N9 835.529

Requerente: Maria José Leal Xirnenes
i
Local: Ceará.
Classs: 41
Artigo: Café torrado e moido.
.
' .
IV 835 521

EULNUNEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

EL QUEDAL
FautAS
DE

Requerente: J. A. C. Casta
Local: Guanabara
ri
INDUSTRIA BRASILEIRÃ
Classe 2
f" smEtz
,°.A VILH 2L-0
il
Artigos: Acidos para fins sanitários,
adesivos para fins sanitários, adubos. Requerente: Representações Aminan
.."2earo gereixa.T'Leonel
preparados. para afugentar insetos,
Comércio e Indústria Ltda.
Cearia'
Assar
aglutinadores químicos sanitários,
Local: Rio de Janeiro
água de cal desinfetante, águas soa
Classe 41
nitárías, álcalis para fins sanitários,
Artigos: Rações balanceadas
Reqúerente: Sanchez Humanos, S.L. pós
para desinfetar ou lavar animais,
Local: Com sede em Beniajan (Mul- apanha-mascas,
N9 835.538
bactericidas para fins
•
eta), Espanha.
sanitários, baraticidas, cal desinfeRequerente: Pedro Pereira Leonel
Classe 41
cal inseticida, carrapaticidas,
Local: Ceará.
Artigos:, Laranjas, tangerinas, limões .tante,
ealvõesiadesinietantea, clorofórmio InClasse: 41
-,
e frutas. frescas em- geral.
seticida,
colas para apanhar insetos,
Artigo: Café torrado e moldo.
EN
No 835.530
colas
para
apanhar, rabscas, colas
• N9 335,522
Para fins sanita:1os, defumadorss,
Líquidos desinfetantes, sabões desin- Requerente: Enel — Emprésa Naciofetantes; pós desinfetantes, produtos
ECONOMIN.A3
nal de Engenharia Ltda. _
desinfetantes, desodorantes • sanitáLocal: Pará
•
1,
.
rios, .desodorantes para geladeira, desClasse 50
teguesente: E001301/119. B. A. — Ecotruidores de animais nocivas (prepa- Aplicação: Serviços de Engenharia,
°mia Crédito— Financiamento e
rados), fertiliaadores, fertilizantes;
Arquitetura e Construções.
. Investimento.
formicida, fungicidas e inseticidas.,
N9 '835.539
Local: Minas Gerais.
Nv 835.335
Classe:. 50
1NDOSTRIA BRASILEIRA
1LrUgos: Crédito, financiamento, in1ND. - D4POSA NACIONAL
ça° e distribuição de valores.
SEIVA AMAZÔNICA.
Classe: 25
Oramo, — satraérolo e
DE ENGENHARIA
nridgos: Ações; apólices, bonua, títulos Requerente:
IND ÚSTRIA BRASILEIRA
Representações Ltda.
Local: Rio de Janeiro.
IP 835.527 — 528'
Requersnte: Enel
Einprésa Nadeis
Classe 3%
nal de Engenharia Ltda.
Artigo: Artigo da classe
Local: Pará
Requerentea-Pertunes Minai Ltda.
Classe 33
N'S 835.531
Local: São Paulo
Título de Estabelecimento
Passe '48
N9 835.540
•
Artigos: &fiadores de navalhas, água
perfumada para barba, água de colónia, água de alfazema, águas de
beleza, águas de lavanda, águas de
e.
14
quina, águas de rosas, alfinetes para
cabelo, adisaciores, para cabelo, aparelhos para barbear, brilhantinas
INDÚSTRIA aliaSIIDRA
perfumadas, bandolinas, baton, bor\f°
rifadores de perfume, aunai, cremes •
É
pari embelezamento de cútis, cosméuerente: 01111219, — Comércio e ticos, shampoux pa, líquido e sólido, desodorantes, dentifricias, depiRepresentações Ltda.'
latórios, 'esmaltes para unha.", esLocal: Rio de Janeiro
tendas perfumadas, extratos perfuClasse 3 .
• mados, escõvas de toucador para baCO9
Artigos Artigo da . classe
nho, cabelos, cílios, dentes. -pestanas,
Requerente: Lanches e taeataurante
sombrancelhas.
roupas
e
unhas,
esN9
835.532
Belo Horizonte S.A.
tojos de barba, fixadores para cabelo.
Local: Minas Gerais'
arampos para cabelo, lâminas para Reguarda-a Sele-sua Equipe SacieClaase 50barba, lápis para maquilagens, Umas
Artigos: Restaurantes, bares, cafés,
dide Civil Ltda.
para unha,, lkas para unhas, loções
Locai: Guanabara
casas de lanche, boates, hotéis, cinepara
toucador,
óleos
perfumados
pamas, confeitarias, bombonières, sorra es 'cabelos, óleos para banho, pasClasse 50
-reterias, casas de chope, churrascatas para barbear, perfumes, pentes. Ativa:Mis: Serviços de arganizaçáoes
rias.
petróleo para toucador, pincéis Para e administração de emprèsas, incluClasse 4L
barba, perucas, pas de arroz, rouge, indo auattoria, seleção , adssão, disINDUSTRIA BRASI1DRA
Artigos: Alimentação para animais
Sabões para barba, sabões e sabone- pensae aperfeiçoamenlo de *usosl
tes
perfumados em pó, em Darras, li- en. geral, aplieacão de tastes de ape para aves, carnes, desses, essências
alimenticias, condimentos para aliquido, só/ido e escamas, sais perfu- tidão e orientação profusa:mai, examentos. farinhas, hortaliças, latici- ReOrn ente: laelionsar dos anatos mados para banhos, tinturas Perta- mes médicos para seleção e colocamudas para
nata. leite, peistra rações alimentícias,
cabelos, talcos perfu- alo de pessoal, administração de
Local: Rio de Janeiro
mados, vernftes para unhas e vina- bens móveis e imóveis incluindo comClasse 28
rações balanceadas para main:tala, sal
gres aromáticos.
pra, venda, locação e conservação de
Arogos: Artigos da classe
vegetais, víveres.
-
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Prédios e instalações, propaganda,
-publicidade e publicações impregnas
em geral, relacionadas aos serviços
descritos.
149 835.541
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Na 835.545

• ré.

SELE
.1
' &quarenta:

'

Loc411: Guanabara
Classe 50
'Atividades: Serviços de organização
e administração de empresas, incluIndo auditoria, 'seleção, admissão, dis
-pensa rflonset,dpsoal
eia geral, aplicação de testes de aptidão e orientação profissional,- exames médicos para seleção e colocação de pessoal, administração de
bens móveis e imóveis incluindo com.gra, venda, locação e conservação de
prédios e instalações, propaganda,
publicidade e publicações Impressas
em geral, relacionadas aos serviços
descritos.
149 335.542
Ga,
•

indiw

n

ROSE FORGROVE

ça.

Requerente: E. I. du Pont de No-

moura And Company
Salem', EqUip0 goela- Local: Wiimangton,
Estado de Deladada Civil Ltda.

Requerente: Rose Porgrove Limiteti
Local: Leeda 11, Inglaterra
Classe 6
.
Artigos: Máquinas de embala gens e
acondicionamento 'de tódas as anãCies, máquinas para cortar em fatia
processar produtos alimentícios,
e ou
e para embalar e acondicionar tais
mercadorias,- máquinas para enformar sob vácuo, ou enfOrmação simi
plásticos para-lar,demtiso
embalagem e acondicionamento; má'quinas formadoras de caixas de
palão, máquinas de enchimento, maquinas de fechamento e selagesn,
máquinas de rottdar, a Partes defatessórios para tódas estas máquinas
preeitadas; acoplamentos flexíveis
(nito elétricos); maneais e acopla
-mentosdxremiadshte,
sendo todos partes de ou acessórios
para máquinas e ou para motores de
combustão interna; engrenagens,
conjuntos de engrenagens e e,abtar
de engrenagens.
Ny 835.543

MILBEX

ware
• Classe 2
Artigos; Substancias e preparações
químicas usadas na. agricultura, na
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários.
Classe 3
Artigos: Substancias apaimicas. produtoe e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia.
Classe 5
Artigos: Metais não ~olhados ou
parcialmente trabalhados, usados nas
indústrias
Classe 10
Artigos: _ Inst
rumentos, máquinas,
aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a
higiene, exceto "os incluídos na classe
34; máquinas, aparelhos e Instalações
hospitalar" de expurgo e fins anãJogos, exceto móveis da classe 40.
Classe 16
datigos: Material exclusivamente para construção e adento de prédios,
estradas, etc.. como cimento, azulejei, ladrilhos, telhas, portas, janelas,
etc., não incluidos em outras' clame"
papel para forrar casa. ,
Classe 22
Artigos: Tecidos em geral
Classe 36
Artigos : Artigos de vestuário,de Vida
sorte, 'inclusive da ésporte e para
crianças (fraldas, cueiros, etc.)
Classe 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, 'anil e
preparações para a lavandaria. Artigos e preparações para conservar e
polir. '
N9 835.546

Requerente: Kyows, Hakko Hogy0
Co., Ltd.
Local: Tokyo, Japão
Classe 2Itequerente: Nippon. Soda Conipany, Artigos: Substancias e 'preparações
• quimicaa usadas na agricultura, na
Limited
Local: Tokyo, Japão horticultura, na veterinária e para
as
Classe 2
/1138 'sanitários. •
Inseticidas
e
acaricidat.
" Smi Artigos:
Artigos: Substancias quhnicas„. produCimas. 3
N9 835..544
tos e preparados para serem ~doo
na medicina ou .na farmácia
Classe: 41
Artigos: Substancias alimentícias e
seus preparados, ingredientes de alimentos. Emendas elimentictias.
Classe 42
INTERNATIONAL'
Artigos: Remas aidelkaa e fermentadas. Não incluídas na classe, 3.
,
Ns 835.547
J-c -, •
r, .- Requerente: EversharP,Inc.
.
Milford,
Estado
de
Connectleurs.
Lecal
'
. Estados Unidos da América
Classe 147
•
Artigos: • Lapas. canetas, Porta canaIas. "ctaYons", pinada e es perma pa- Requerente: Eternit- do Brasil amenR pintura artistica e outras, tintas
' to Amianto S.&
de escrever, Oda espécie de utensílios
Local: São P_aulo . .
para earrevre e desenhar.
.

Classe 18
Artigos: Material exclusivamente pal.
ra construção e adõTnO, de prédios,
estradas, etc., como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, Janelas,
Isto., não incluídos em outras classes.
Papel para forrar casa
N9 835.544

:IENCO

Janeiro de 1968
N.9 835.552
ma.

ESPETO
EM]

Requerente: /Standard 011 CoanuulY
Local: Nova York, Estado de Nova
York, Estados 'Unidos da, América
• Classe . 17
Artigos: Artigos, máquinas e instala- Requerente: — Churrascaria lileptila
ções para escritórios e desenho, não
Gancho Ltda.
incluídos nas classes $8 e 40, exceto Estabelecido
no Rio Grande do thd
Classe 4/
• TERMOS DEPOS/TADOS
Artigo:
Restaurante
EM 13-12-1967
N,9 835.553

Requerente: — Transportadora
Requerente:
Tazidro Vieira
Transinos Ltda.
"Caminha
Estabelecido no Rio Grande do dai
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classes: 16 e 50
Classe 49
Transportes e comércio
Artigos:
Artigos para fins exclusi- Artigos: —
de areia e Pedra
vameite desportivos
.
H.9 835.654
Ma 835.550
-'

SANT" CLAR£ -

BANDEIRANTE

DIELIKIRAUNTOS!

We

RequerenW: Santa Clara Velha
Requerente: .= 'Cerealista Bandei~entoa Ltda.
rante — Indústria e Comércio Ltda. Estabelecido no Rio Cirande do dal
Estabelecido em Goiás
mame 50
Classe 41 ••
Artigos: — serviço,
-•
Artigos: :--,Arroz, feijão e sal
•
N.'83$.555
•
,
N.9 835.851
•

TAXI PEN,

ARTA
Requerente: — AUDI° de Paria
:Estabelecido em Golas
Classe '41
_
Artigos:
Café em grão, torrado

Requerente! z"..' Moinho São
Jertnimo Ltda.
Estabelecido ,no Rio Grande do Sul
•
Classe 41
Artigos:
Varinha de trigo

'

'Et
•
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N., 838.560

835.556

N.9 1135.564

-DELI=
IND. BRASILEIRA

•••
•

Janeiro da 1968 639

s

legumesql
1003, Paios. eVetalta,
ein conservas massas alimentícias, • lia.
041 S4, salsichas, e massa de tomate.
N° 835.57C

Requerente:, -- Wannes Ales
17:013,NO : 1
Pessanha
3.1 e ira
Estabelecido em são Paulo
Classe 46
CAPE OURO _NEGRO
Artigos: — Detergentes/ lixtvia,
Requerente: tiuglielmo Creskenzo
ponáceos, água de lavadeira, cera pa`.•
rara polir ou lustrar móveis e ou
Local: Sso Paulo
assoalhai, sabias, pada pata limPasse: 32
par c lustrar metais, preparados em Artigos: Uns conjunto Vocal e Muskul
ilquido ou em pasta para polir e
•••••••••n
Requerente: — Mita B5hs &
limpar calçados, líquidos para limpar
A
• No 835.571
Cia. Ltda.
*vidres e vidraças e pomadas para
Estabelecido no Rio Grande do Sul
N.9. 835 Ks5
Classe 41.
Requerénte: - - Rugart Beba
Artigo: — Torrefação e moagem
GUAPORE "
Estabelecido no Rio Grande do Sul
de café
Ind. Rrae il eira
Classe 41
N.,
835.561
' Artigos: — Torrefação e moagem
ct
de caie
Requerentes: Guaporé Sociedade Ima*,
••••
N., 835.557
'arta .Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Administração de Bens, Imã*
vela, loteamentos, compras e vendas
de imóveis e lotearnentos

as

CA,/ 11A,MURGUrS

1

CAPE GAOCRO

Ne

Requerente:
Lorenzo Glacomansi
Estabelecido em-sio Paulo
Classe 2
Artigos: — Desinfetante., inieteidas,
das, germicidas, B.R.C. e água

CAig 3 PINHEIROS

1

835.572

BABf
maBram.
eira'

. 0
'ind.

sanitária

Requerente: — Pay Pinheiro
N. 1E5.686
Estabelecido no Rio Grande do Sul
Classe 41
Artigo: — Torrefação e moagem
de café
Requerente: — ttugart Beba
eileire
ITYCEUN,R
Estabelecido no Rio Grande do Sul
N, 835.563
•
Classe 41
Artigo: — Torrefação e medem
de café
Requerente — Armando Gimenez
Estabelecido em Rio Caro
N., 835.558
Clame g
•
Artigos: -- Televisores, -aparelhos de
rádio, enceradeiras, liquidificadonts;
geladeiras, ferroe de passar, lampa-

das, válvulas e gibas secas

CAPE GLOBO
CAPE TROPEIRO

N., 835.587

Requerente: Ghadiela 6 Cia. Ltda..
•
Local: São Paulo
Classe: 41
•
Artigo: Arroz
Z•19

835.573

a

Requerente: Ghadierit 49 CIa. Ltdd.4
Local: Sio Paulo Classe: 41
Artigo: Arroz
N' 835.574

° DOM =ANO " k
Ind.
vraeueira

..AQUA 'SANITAS
IND. BRASILEIRA

•

a •
a

Requerente: Caintia "Dom Tianow'
,Industrial Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos; Pimentões e beringelas recitem
das, batatas fritas, maioneses, Motos,/
lasanhas, macarronadas, plzzas, salada3,saladas diversas, feijoadas, arroz,
=PORTADORA "
isci, arroz de braga, bife a railanenk
bife a cavalo, bife a portuguêsa, revim
3;
• Requerente: — João E. Magalh5ea ~em.. gnochi e churrascos
•••
S.A. — Mercantil e Importadora
Ne
835.575
Estabelecido em 1310 Paulo
Nome Comercial

Requerente: — Wannes Alv-s
Peesanha
Estabelecl-'- em São Paulo
Classe 2
Artigos: — Desinfetantes, inseticidas,
-P19 835.569
microbicidas,
parissiticidas,
fungiciCAPE IMPERADOR
das, germicidas. B.R.C. e água
.sanitária
Classe 46
cE
Detergentes, Exhia, osArtigos:
nonáceos. Agua de lavadeira, cera pae
rara polir ou 'nitrar móveis e ou
assoalhas, sabliea...pasta Para lim- Requerente: Ceazinha — Entregas e
par e lustrar metais, preparados- em
Abastecimento Domiciliar Ltda.
Requerente: — Ifillita Mhz is
'Unido ou em pasta para. polir e
Cia. Ltda.
Local: hão Paulo
Estabelecido no Rio C"4•••-•4e do Sul limpar calçados, liquidcw: 41ara limpar
Classe:-41
vidros
e
v14
"as
e
ne.inadae
para Artigos: Arroz, felião, batatas, farinhas,
Classe 41
artefatos de couro
¡farinhas alimenticias. bolachas, queijo,
Artigo:. — Torre rat4so e moagem
artefatos de couro
de café
(requeijões, 1ubás. milho, café. cebola.
•

Inã. malfelrí '

.44110.

4

IlactrABizR
S
esierá

Requerente: -- ranuicadora santa
Margarida" Ltda.
Requerente — J. R. Menezes
Estabelecido em São Paulo
Estabelecido no Rio Grande do Sul
Classe 41
Requerente: — Antonio' Manoel da
Artigos — Pães e doces
' Classe 41 '
Rocha e Pilho Ltda.
e moagem
N., 835.568
Estabelecido no Rio Grande do Sul Artigo: — Torrefação,
de café
Classe 41
N., 835.583
Artigo: — Torrefação e moagem
VONO E.MAGAIIHAR3
de café
•
3.A.MERCANTIII E'
N. 835.559

e

ItIad. =maneira"
Requerente: N150 — Comércio Impas
tacão e Representações Ltda. t
Local: São Paulo
Classes 8
Artigos: Máquinas fotográficas; grava.
dores. filmes revelados, aparelhos fotoi
gramétricos, aparelhos fotográficos, amo
relha. fototelegráficos e beste/hos Md
Frentes, máquinas de revelar filies,

•

•N,

Ne'

.4a
r
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de veículos, molas de veículos, P araClasse: 8
•
N9 835.635
brisas, de veículos, para-choques, para- iNrtigos: Antenas, alto-falantes. mâ'quilamas, e rodas de veículos
nas falantes, rádios e televisores
Classe: 40 - •
-11111022
N" 835582
'Artigos: Caixas para rádio - e televisão
bra:ile1ra
"
sob forma de móveis .
Ind. GRAUDO
Braelléira
-635.620
ft
P
' egwrente: Super Mercado 1.022 Ltda.
Local: São Pado
eira
Ind.
Requerente; Irmãos Cury & Cia.
Classe: 41.
Local: São Paulo
Artig,,s: Aveia, açúcar, azeite, banhas,
• elasse 41
café, chá, farinhas alimenticias de ce- Requerente: kage — Contabilidade e
Artigos: Arroz!!
Ineltglatleira
n
reais, legumes em• conservas, linguiças,
Assuntos Fiscais Ltda.
N9 835.626
passa de tomate, vinagre, cebola, alhos,
Local: São Paulo
farinha de trigo, farinha de mandioca,
Classe: 50'
pacamão, massas alimentícias, molhos
Requerente; Navarro de Britto
Artigos: Contabilidade e Assuntos
alimentícios, óleos alimentícios, fubás
Local: São Paulo
Fiscais
" ORT- PRUT "
Á
Classe: 50
Ind. Brasileira
N' 835.577
Artigos: Atividade: 'Escolas de caN9 835.583
beleireros e de montagem de tecedores de perucas e perucas, exportan
A
•
Mio, importação e representações de
Ir
‘ Ind .
artigos de cabeleireiros, tecedor& e Requeretne: Representação Ort-Frut
A
Granjeiros Ltda.
- .perucaa e perucas.
Loeat • São Paulo
Requerente: Industrial Atriz Gráfi
Requerente: Latir Knudsen do Brasil
Classe 19
N9 855.621
Limitada
Liaiitada
Artigos Aves e Ovos.
Local:. São Paulo
Local: Sits5 Paulo
N o 235.627
Classe: 38
Nome Comercial
Artigos: Agendas. em branco, álbuns em
branco bobinas de papel, blocos para
N- 835.584
desenhar, blocos para escrever,..cader" RODRIGUES
nos escolares brochuras, não impressas.
IND. BRASILEIRA
Ind. brasileira
caixas de papelão, cartões de visitas,
envelopes, folhas de celulose, folhas de
papelão, guardanapos, de papel, lenços
de papel, mata-borrão, paliei carta, paRodrigties — Promoções
pel almaço copos de papelão e papel
Requerente: Superoável Lubrifican- Requerente:Artísticas
Ltda.
para balas
tes e Derivados Ltda.
Local:
São Paulo
Local: São Paulo
Classe 50
N 9 835.578
iN,
C)BRASILEIRA
Artigos: Promoções Artísticas e
•
Classe: 47
•
Empresárias.
Artigos: <dem e graxas . lubrificantes, Óleos destinados à iluminação e
N9 835.628
rIMAS MAGALMES
aquicimento, querosene, gasolina e
óleos para amortecedores.
Requeiente: Oswaldo Caputo
N9 835.622
Requerente: João E. Magalhães S.A.
"SIMBA.SOOIEUDE
roca': São Paulo
Local; São Paulo
IMPRENSA DE baIR
Classe: 36
Classe: 8 — Título
Artigos: Blusas, blusões, vestidos, caROS "
sacos, manteaux, paletós, tailleurs, co835.579
NQ
;
letes, capas, jaquetas; quimonos, pego* streter, pulôveres, ponches diales,
Requerente: Rubens Luiz Rodrigues
cachecats, ecahrpes, combinações, 'corLocal: São Paulo
4É RALADINHO
Clame 32
pinhos, soutiens, maillots, calças, calind....
Titulo
ções, camisas, camisolas, camisetas, cue.
IND. BRASILEIRA.
cas, ceroulas, pijamas, punhos, calças
W9 R35.629
de senhoras, e d.e crianças, cintas par
Requerente: Gianbattista Antonio
senhoras
Perraris
Requerente: Cláudio Roberto
Local: São Paulo
N9 835.585
n
,d132 "
Candura
Classe: 41
"
Ind.
hlrasileira
Local:
SM
Paulo
Artigos: Queijo
Ciasse l.
N9 835.580
Artigos: Para distinguir - anti-oxi- Requerente: Confecções 482 Ltda.
dantes químicos, e sais químicos para
Local: São Paulo
Indústria; redutores e removedores
Classe: 38
químicos.
,04-000U
Artigos: Anáguas, aventais, blusões,
Requerente: Vianello 6 Vianello Ltda.
Acrelieg;
Nv 835.02d
blusas, cache-cola, bota, calças, caltocai: São Paulo
cinhas. camisetas, camisolas, cornbiClasse: 50
nações, cuécas marnoto Sueter, sou.
Artigos: Serviços de exportaçãO, ImporUma, e vestidos.
Requerente: Giabattista Antonio
tação e representações de toucas, lenços
" Ferraria
SURMOVELUBIMRCANTES
N9 835.630
e calçados
Local: São Paulo
_E DERIVADOS UMA.
Ne 835.586
Local: 41
Artigos: Queijo
Requerente; Supermovel LubrificanPAPRON'
N9 835.581
tes e Derivados Ltda.
•
-Local: Elo Paulo
Nome de Emprilea
Requerente: Patroa S.A. — Indústria
GRAPON
Ni 836.634
Eletrônica
_Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Classes: 8 — 40 e 50 --;Expressão
Requerente: Enifinia — Indústria e
Requerente: Indústria e Comercio
Comércio de Tecido* Ltda.
N9
835.587
"Grapon" Ltda.
Local: São Paula
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão. tecidos
P.AERON
• '•
Classe: 21
de ainece, aparas de tecidos, tecidos
Requeernie:' IndústriaPorlabo
Artigos: Alavanca de câmbio amortecede caro& tecidos, de casemira, teci- Local: São Paulo
dores de veículos, aros para veículos, Requerente: Pafron S.A. - Indústria
dos de cetim, tecidos de crepe, teci'Clame
8
dos de cretone, tecidos de gaze, tebreques calotas, câmaras de ar para
Eletrônica
Artigos:- Porcos industriais, elétair cidos gorgorão, tecidos de lerae3r.
veiculos, carrogerlas, carros reboques
r)cal: São Paulo
coa e a .Óleo.
cidos de juta, linhagem, tecidos de
um caries integrantes, direções de veilinho, tecidos de malha, tecidos de
cebos, dragas, eixos de veículos; eniales
ramy, tecidos de séda. • e retalhos de
PREÇO 110 NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0,16
sie velCulos, potrilhos cls veículos, freios
tecidos.
•••••

N" 835.576
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