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SEÇÃO Ills
CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO OE 1908

iLaN9
r 18881 - tallajr•cil(1)ttlildtea do
Indústria
N9 153.256 - Shelimar Embalagem
beoderna S.A.
Rio, 25 de janeiro de 1988
N9 156.889 - Herberto Frederico
.
Schultz.
EXPEDIENTE DO DIRETORem vista a informação, Indefiro. o
N9 157.288 -,..- Indústria Metalúrgica
Expediente da Seção
GER.C.L
pedido.
São Caetano S.A.
•
de Recursos
N9 157.338 - Ignacio Echaveguren
Exigências
Privilégio de invençáo deferido
Erausquin, Cecilio Castrillo Davilla e
Rio, 25 de janeiro de 1968
I Ennio Ortie Pipaon.
Teimo 134.890 - Nova resina por- Associação Comercial do Rio • ' de,
N9 157,337 - ignacIo Echaveguren
Janeiro
nos
pedidos
de
averbação
cele,nizada aplicada principalmente
Recursos interpostos
Xrausquin, Ceceio Castrillo Devil:: e
de
contratos
dos
registros
49.179
e
Requerente:
Walem odontologia - renovações dos termos 79.816 Sapataria Andorinha Ltda. (recur- Emelt) Ortiz leipe.on .
ter Lima Leite - Ficando sem efeito -52.571
79.817
- processo Gabinete nú- so interposto ao indeferimento do pe- N9 162.056 - Aiuminio Vigor Ltda.
o despacho de "arquivamento".
mero 1.047 de 1962. - Cumpra-se a dido
- Metalúrgica Marade caducidade parcial do'termo N9 177.882
Ltda.
exigência.
Diversos
119 462049 titulo Casa Andorinha). bá/Sã
..- Cromai Indústria e
•
ti. El. Plywbod (antigamente deno- . Ind. e Com. Jimmi Leda. (recurso N9 - 194034
de Plásticos Ltda.
Cama Bruno S.A. - no pedido de minada Cbampion Papem, Inc) - interposto ao deferimerito da marca Comércio
N9 194.251 - Hilário Custo).
desarquivamento do termo 119.837 - no pedido- de desarqzlivemento. (ar- Jama termo 529,727)..
N9.150..041 - E. R. • Sqiiibb & Sons,
privilégio de invenção. - Prossiga- tigo 81 do Código) - termo número Bando:: S.A. (recurso interposto ao Inc.
, ..
se com o : processo tendo em vista 557.823. - Pague a taxa de recurso. deferimento da marca Celeril termo
as 'petições de fls., considerando-se,
n9 534.168).
N9' 150.545 - Syntex Corporation
ainda, que após a• oposição neo -foi
Diversos'
150:928 - Morsapto Company.
União Fabril Exportadora S.A. N9
submetido a nóvo exame como.' previa
N9 151.328 - -.1. R: cteigy S.A.
.
•
.
(II.F.E.)
(recurso
interposto
ao
dia legislação em vigor na época.
Socil - Pró Pecuária S.A. - nO ferimento da marca • Cristal termo N9 152.671 - Monsati,to Cornpaw.
Carlos Lopes Ferreira - no pedido recurso
N9 155,171 - Shionogi & Co. Ltd.
interposto ao Indeferimento
538,278).'
do
termo
167.986
de desarquivainento
rial Chemical InN9 156.249 • . Impe
do termo 549.905. -- Arquive-se o n9Minasmáquinas
S.A.
(recurso
inprivilégio de invenção. - Nada
_
terposto ao indeferimento, da marca dustries Lindted..
há que deferir. O processo foi arqui- remita. • 1
Casa Tupan Cereals.S:A.. -"no re- Emblemática Minilemáquina3 temo N9 158.353. - Mentecetini Cadete
vado em 27 de junho de 1967. em ple
- Generale Per L'Industrla Minerexta e
9 254, de 28 de feve--novigrdaLe curso interposto ao indeferimento ao no 541.869),'
•
•
reiro de 1967. O requerente teve no- termo 481.928. - Arquive-se o re- Thema A.G. (recurso,. interporei Chimica.
ao deferimento -da marca Therma- N9 156.370 - Vaessen Schormaker
venta dias para requerer dá acordo curso.
liolding
N.V.
,
a
•
com o artigo 29, parágrafo 39 do
374.940 - Sebastião Costa Fin termo 543.587) . •
atual Código da Propriedade Indus- deTèTI310
NO Ne0.584 - "E. *I, Eu Pont De
Castro
Título.
Arquive-se
o
EXPEDIENTE DA DIVISItO DE Nemouzs And Corepany.
trial, ou seja recue() para o (on- prc CeS80.
.,
selho de Recursos.
PATENTES N9 156.684 - E1V/Iff & CoMpany.
N9 163.826 -*The Eagle - Pinc),er
Pedidos preferência
de
Orlando Merino - no pedido de
Rio, 25 de janeiro de 1968
Conipany.
4e,serquIvamento do "termo 116.244 N9 184.582 - Commisitariat A
privilé gio-de invenção. - Desarqui- . Mário H. Priedi & Cia. Ltda. Privilégio de invenção deferido
L'Energie
Atoznique.
no pedido de preferencia do termo
ve-se.
. •
9 785.392 - titulo: Caneckx. • - DeAnniballe Satoni .-- no pedido .de 11firo
Termos:
EXPEDIENTE DA DIVISA° DE
o pedido de preferência.
restauração do pedido os garantia
PATENTES .
de prioridade. - Indefiro o pedido Cuepel - Transportes Ltda. - nos N9 131.811 - Nóvo processo de ob- ...
.
•
.
d epérolas artificiais - Rede restauração.
pedidos de preferênciae dos iseguifites Unção
, Rio, 25 de janeiro de 1968
querente: Sociedade de Vidros e
•
termos:
Cornélio Pertigie Campa S.A. Cristais - Sovioris Limitada.
,.
Exigências
no isedido . de 'oamooktmento aex offi- N° 731.031 - marca: Guepel.
.
N9 143.984 - Formação de Fios e
,
cio" da patente de número 77.141 - Ne 731.032 - marca: Guepel.
outras estruturas retorcidas - ReTermos com exigências a
privilégio de invenção. - De acerdo N9 731.033 - marca: Guepel.
querente: Oommontvealth Scientific
cumprir:
com o parecer do Sr. Diretor da N9 731.034 - marca: Cluepel.
and Industrial Research Organiza•
Divisão Juridiea. arquive-se a petição N9 731.035 - marca: Guepel.
tion.
.•
N9 197.167 - Minnesota Minha
de fls.
N9 731.036 - nome comerdal:
and Manufacturing Company.
" N9 134.561 , - Franco, Rienzo Duns
Idodélo de utilidade indeferido
Pedidos
' de preferência
Guepel: Transportes Limitada. Costa.
Tendo em vista as informações do
•
Ka-Za - Comércio e Indústria de Diretor da Divisão de Marcas, defiro Termo 136.188 - Nevo dispositivo NO 150,542 - Radaner Ir. Co. A.G.
para fins didáticos e outros - Re- NO 164.420 - Roland Marc Decret
Plásticos Ltda. - nos pedidos de os pedidos de preferencia.
1
querente: Guilherme Sérgio Cersosi- No 155.688 -- Cia." Quimen: Moda
preferências dos termos:
8
A.
Celaneee
Tecelagem
do
Brasil
-N9 195.048 - privilégio de inven- - nos pedidos de preferências Lios leO é Luiz Cláudio-Castanha.
Brasileira. •
ção - Aperfeiçoamento em otir reN9 155.784 - The BritLsh Petroleuni
,Exigétuilai
'letivo" a tampas providas de haste .que termos:
Company Ltd..
penetrgun no recipiente.
N9 825.529 - marca: Ceianese.
N9 158.077 - Statiffer Cheinical
Têrraos com exigências a
825.540 - Marca: Celan.
Company.
.
NO 195.047 privilégio de inven- N9
cumprir:
128.574 - marca: Celanese.
N9 156.267 -Augusto MaenadO de
ção - Aperfeiçoamento em ou re- N9
N9
828.575
marca:
Celanese.
,
Campos
Filho.
•
1
lativo a tampas . providas de haste NO 828.576 - marca: Celanese..
N9 136.524
Produtos.. Para latNO 157.779 - The Wellcome Founque penetram no recipiente., - Defiro N9 828.577 - marca: Celan,ese. • mantes Flizera Ltda.
dation
Ltd.
•
•
og. podidos de. preferência. ;e
NO 143.058 -• Rrandsca Campo;
NO 828.578 - marca: Celanese.
N9 161.182 - Holatein R: Kappert
mar.
•
José afarfranjo dos Santos no N9 828.579 - marca: Celanese.
Maschinenfatrik Phonix G.M.B.H.
Técnicá Inanstrial N9 .163.764 - Momento Company.
pedido de peeferencia- do termo nú- N9 828.038 - nome de empresa: • ea 145.927
mero 191,839 - privilégio deinven- Celanese - Tecelagem do Brasil S.A. Wap 'Ltda.
NO 164.523 - Metalúrgica Ferroção Para, máquina cortadora de ba- - Concedo os pedidos de preferên- N9 148.858 - Cia. Vidraria Canta arte Ltda. .. .
•
ias, chocolates e outros.„- 1Tendo cias.'
Marina.
N9 164
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- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 ladras, o expediente destinado à pablkação.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPÈDIENTE
DEPARTAMENTO' DE IMPRENSA NACIONAL

Janeiro de '1968

• As assinaturas vencidas po.
darão ser susponsá sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa' dos drg. ãos oficiais a renovação de_ assinatura deve ser
CHilit DO 011EÇÃO OU .OHDAI;20
GUIMARÀES solicitada com antecedência de
trinta (30) dias. .

01111~0119 eliP/OL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHI" Do aaaviço Da routteicaçanati
- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO'
á matéria retribuicta, nos casos de
erro ou omissão. deverão ser
DIÁRIO 01.1CIAL
formuladas por escrito à Seção
an00 In
de Redação. até o quinto dia útil
a oopotHOnto ao •Oloctortano~
9.911. no ,pubiloidade d
subseqüente à publicação no
IlOnolonal el, ProprIodedo induetriát da ilDnIztérlop
órgão oficial.
. do linallotreaa alo Carnavais ;
•
do
Departamento
de
imprensa
Nacional
•
linpralian
nas
Oficina,
- A Seção de Redação fitodona. pára. atendimento do públiASSINATURAS
co, de 11 às 17h30rn.
REPARTIÇÕES E PARTiCULARE3
FUNCIONÁRIO:
-- Os originiais. devidiinente
Capital e Interior :
Capital e Inteno:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre ...s..... NCr$ 18.00 Semestre • • .
NCr$ 13.50
grafados em espaço dois em ama Ano 11,,•‘ ••• 1•:• • • ••• • • • NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
. Exterior':
as emendas , e rasuras serão , resAno
erie
•n•"••••
so;Nsui,
'
NCr$
39,00
Ano
•••
• NCr$ 30.00
salvadas por quem de direito.
•
NOMERO AVULSO
-. As assinaturas podem ser
O preço do número avulso, figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do '
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
.-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCri 0.01.
exceto as para o exterior, que
se do •mesmo ano, e de NCti 0,01 por ano, se de 'anos anteriores.
sempre será° anuais.

• Na parto 4uperior do ande.
rèço estão consignados 0 número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano-em que findará.

As assinaturas das Repartir
ções Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de
pereiro.
A remessa de milhes, sempre a favor do Tesoureiro do De. "partamento de Imprensa Nado.
na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos 'quanto à sua apli.
cação.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os sol&
citarem no ato da assinatura. .

ses 33 e 40- Art. 97 119 1 din ex- 249 546.883Volta Redonda
14 9 164.878 - Insultar Chentleat 249 546.609 - 1 N C Company.
Nacional de ,Campreasores Ltda. -. clusão do 'género de comércio reb,- Comércio e Indústria Volta Redontivo a classe 40.
da Ltda. - Classe 1.
N9 184.976 - Badiaahe Antiin & ci. 6.
Soda Fabrik Aktiengessilschaft.
N9 545.684 - ;Flori - AM° Flori 249 552.076 - Instituto Tanta - NO 547.401 - GranixSynteko
Instituto' ninai - Classe 33 -- Ar- S. A. Comércio /rap. e Zip
„Cia. Ltda. - ci. 21.
. - ClasN9 165.076 - Badische. AniItn & •tiN9
se 46.
547.574 - Brasporto - Bras- tigo 979.4.
ama Pabrik Aktlessnisertair.
S.A. Consórcio •Editorial Bra- N9 552.917 Bar e Restaurante 179.549.263 - Dures- Auto &deiNe 165.278 - Vaiese gjuzny Natietuto- porto
A. - Classe 41.
sil
Portugal
- el. 38. • .
Galo de Ouro - Rafael Tavares de toa24.9S.549.519
Issiedovatelsky Inadatas Novykrt
Minuto - Minuto -R
Lacerda
Classes
41,
42
e
43
•Ar-249
547.810
Eistaála
Auto
NeStroltelnykh Materialov.
Indústria e Comércio da Sabões Ltda.
tigo 97 n9 1.
cl. 21. . •
165.465,- Ford Affotor - Compa- to Estréia
Classe 46.
Crtieg - 249 554.109 - Cidade da Fraterni- 249. 649.067 - Craeg
a.)%
• 249, 550.258 - Clnenovela Casa
do
Rádio
Amador
do
Estado_
ria
N9 165.522 - ,yelsicet Chemkat
dade - Organização Spilial aaeitá •
Gráfica o Cruzeiro S. A.
•_
Guanabara - cl.
Corp.
Andra Luis' OSCAL - traste 33 - Classe 32.
.
111
Sulatlantica
Allied
èhelnical.
249
550
149 165.583 • --.
rri. 552.314 - São Vicente Art. 97 n9 1.
dantica Incorporaciora e ,Exportadora 249 054.130 - Cidade da Fraterro- •4.r.99,1 São Vicente Lida. - Classe
Corp.
Ltda.
ci.,
1.
Registre-Ne
com
Allied
Chemicat
N9 155.589
dada Organizaçáo Soda/ Cristã n9 41.
•
exclusikr de tiptás, vernizes- e se- Andra Luiz - OSCAL - alasse 33 - N9 552.551 Bare.tetras Casal
•
Corp.
maltes.Batateiras de Roupas Lida: - ChieArt. 97 n9 1.
General. Eledtria 249 550:195
249 160.870
Santo Ignãcio 22.
e•Company.
NO 554.116 - Cidade da Prataria:- seN9
Acosta
Irmãos
Ltda.
Classe
43.
552.771. ICatz - Budd Xata
149.435
-Cfba
Société
Anodado
Organização
Social
Cratil
ir
NO 550.568 - Pira - Orlando SI- Andre'Luiz - OSCAL 4- Classe 33 - Ltda. - Classe 41.
apue.
ationato, •-•• Classe 41.
249
552.004
- Letic,a José Góes
Art. 97 119 7..
Mesquita - Classe 41.
249 156.152 - &ac eiro Ltd.
Rachara
v9 551,523 - Tupy
249 554.117 - Cidade da Fraterni- 249 553.050 - Incorep - .Incorep
249 182.783 - Otsa John Veiga Da- Clfarl Tefféra - Classe 22.
•
dade - •Organização Social Cruá Tndústria, • Cornèrelo e Rep. Ltda. -abater.
'
552.043
CEDI
CHI,/
9
3
24
249 149.081 - Jose Rodrigue0 de Cia. Brasileira de Desenvolvimento Andre Luiz OSCAL - classe 33 - Classe 5.
249 553.118 ••• Pelou
Patota
Art. 97 n9 1.
Moraes Jr.
!mobiliado - Classe 16.
~Meg:~ da RailaPasLide.. 24.9 552.595
MaWster - Jaime
Marcas Indeferidas:
te se.
EXPEDIENTE DA DIVII:d0 DE nastro TeaaeanceOame- 33.
NO 217.661 - Mamata - Casa Map- 249 553.279 - Krupp
&hW
mancas
552.369ns
'&11
Laboraese
re
149
•
•
Xruop & Cia. Ltda. - Clama 7.
•
Farmacétatico intetnadonsi :so- pin S. A. Modas - Classe 30.
249 280.797 - Tapeçaria Real - Ne 553.306 - Mb' Matick), Nevo
Rio, 25 de janeira de 2988
ciedade Anônima - Classe 3.
Real Ltda. - clasza 40. Comenda/ da Tecidos ao Mundo Nemo
Ne 552.906 -- *Grui Foto - Grau Tapeçaria
249 224.460 - Gipsita Lisboeta - Lida.
Foto Ltda..- Classe
- Chuce 23.
Marcas. &lerão
N9 553.325 - Pedrinha - Enna&
N9 553.424- Bola de Ouro - Er- Calçaraentos era Mosaicos Lisbrasrl
•
si,- Gráfica O Cruzeiro S. A. - Ouacato Neugebauer El. A. Indústria& Ltda. - Classe 16.
119 332.140 - Lpsaterm Primo
Dada. guiadas& Anhembi S.A. - Reunidas - Classe 41. .
' . r 53L138 - G. Luz - Ci. Luz se,32. .1. 48.
- Indústria '12etrónica Ltda. ,••• N9 562.680 - Agrisa - Indústria
acusa - Gesegard
Gaúcha Implementai e =alunas
249 333.684 -1- Hydra - Mar S.A.
Classe S.
igy El. A. - Classe 2.
Agrícolas S. A. - Aglisa - Classe Com. e Adm. - cl. 15.
Traia*
Tralock
49, 563.052
2
no 6.
Indústria
de
Auto
-e
A.
Comércio
E
149 518.577 - M. M- Tecidos Peças - Casse - Regidtre-se cun
249 562.792 Sentar Barld HOUItl. Ltda. - cl. 44. •
pm s. A.. - Classe 36.
Amo AS REPARTIÇÕES
Ne 537.541 - Santa Fé - Ind. de mudo da boadores. •
PrISLICAS,,
249 5821857 - Csanpineira Bkirei •-z•Adubai Santa lá Ltda. - d. 2.
'9 5e3.2e3
Onesa - •
Onesa
•
Doc9.: Campineira Ltda. - Casal'
Comércio
e
Importação
de
Auto
Pe1m..
Real•
•
O Departamento da
n9 dl, • -•
249 537.932 ças Lida. - Casse 21.
Gonçalves Peixoto- I. 41.
• Nacional avisa às
Titulo
de
aitabelecimento
indefeAttrigPa
583.225
AgrimPa
249
1
rtições
'Públicas
em
reepnasa
• 149 542.173 - Instai= - instalou - S. A. Agricola Mercantil e pagto'• •
rido:
.•
geral, mie deverão proviLtda. d. 8. - Registre-se com ril .--- Classe 41.
denciara reliam* das asaL
/49 533.344 - Mecânica Wolka
exclusão de barbeador elétrico (du- -249563.930 - MII Oita vas ¡arta
. lareánica vidre Ltd*. - Claus 33.
mataras dos érgãoa
•re 48).
Petronina de Oliveira.Cuelho CataNO 552,965 -- Café á Bar .Branit,./13
o dia 26 de' 'fevereiro
•
até
Quimoa' •42.s. .
174 542.411 -*Quiniolux .
.
corrente,
a
fim
de
evitar
Ceté--a Bar 13rasi lefro Ltda. '
luz Com. • Ind. de Produtos QuiCiasses
4/. 42 a 43.
cancelamento da • reine:ma
Titulo. de. estabelecimento dera- .
cL 1. rido:
149 553.44 Dominante do$
a partir daquela data.
atie0a e Farmacluticos Ltda.
Calçados - & Dquen 9ate dos Ca'..ça.
Reglatre-se com exclusão de es- Torrealta - "rorrealni.
dos Ltda. -; Clamo 33.
Maltes, fluidos para freios, gania-laca, 249 544245
e
Comércio
Ltda.
Claa
Indústria
- ida), Uniu e vernizes.
.• •
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595.307 - Dezan Coméreta, InN9 584.99$ - Imob. Paraíso Ltda. N9 582:241 --. Aloyslo Soares de
[ Nome comercial indeferido:
Oliveira - Prossiga-se, incluindo dústria e 'Representações Ltda
N9 586.699 - António Bassan.
N9 533.345 - Mactinica Wolit's LiProssiga-se Int classe 38 com exclu119 588.100 - José Carlos 'Varo. também a classe. $5. •
'andada - adecanica Wolk's Ltda.
N9 588.701 - Aparecido Galli Cl- NO 583.725 - Editara Melodias são de impressos em cartazes, iam.
Americanas Ltda. Prossiga-se cio, tabuletas e veículos, clichê puFrase de propaganda indeferida: mata.
586.820 -- Indústria Nordestina substituindo a classe 50 pela 32, re- blicado em 13-9-63.
N9 552.925 - Perfume Suave e Dis- de119
tificando-se onde couber.
N9 595.309 - Ibira Corretagens de
Pim& adinumatkace Ltda.
creto Sabonete Predileto - Costa & N9 587.028 -- ~ido Princesa de 119' 584.227
Lab. Liliocal Ltda. Seguros e Publicidade Ltda..- ProsP.a. Ltda. - Classes 32 e 48.
.
Prossiga-se
substituindo
a
classe
1
siga-se
na cl. 38 com exclusão dos
Trans:Portes Ltda.
119 587.835 - Editara Acanalara pela 4.
artigos indicados nela seção.
~andas
119 584.976 - E. V. • P. Comércio N9 595.790 - anie Goodyear Tire &
Lacia.
e Adm. Ltda. - Faossiga-se na`clas- Rubber Company. - Prossiga-80
119
587.841
Editam
Empresa
Dia
Tétanos com exigências a cum- fusora do Livro Ltda.
se 38 para papéis semi-impressos. • substituindo a cl. 39 pela Cl. 31.
prir:
NO 687.842 - Edilivro Empresa D1- Na 584.992 - .Bar e Café Esquina N9 595.804 - Georgette Malty Sada
N9 448.072 - Ferro, Coutinho Co- ausora do Livro Ltda.
de Ouro Ltda. - Prossiga-se na - Clichê publicado em 18-9-63.
classe '38 para, papéis semi-impressos. Prossiga-se na cl. 23 e considerando
Na 587.944 -- G. Pereira Dinis.
inércio p Indústria Ltda.
N9 53I2.354 - 13onol1te Industrial NO 588.859 -- Serveng Eng. Civil NO 588.120 - Nercitex - Indústria artigo como gênero de negócio.
Construções e Instalações Técnicas e Comércio de Re:Mitos Têxteis Ltda.
t e. A.
- Prossiga-se na classe 4 com ex- 249 696.161 - Irmãos Ateria Ltda.
1 N9 553.085 - Fábrica de Móveis Ltda.
119 588.897 - Comércio e Indústria cluem de trapos classe 23 e tetiti- - Clichê publicado em 20-9-63. •-•
'Fernylon Ltda.
Prossiga-se com exclusão da expresque-ae onde ,couber:
Neva 13. A.
Diversos:
são vitrola.
NO 588.756 - Gaspar Augusto Ma- N9 588.468 - J. Henrique Alves
Prossiga-se considerando substauida N9 598.522 - Soolété Dos Usines
N9 624.498 --; Mobilladora Saudei- eludo.
Chimiques Rhone Poulenc. - Prossi.rentes Ltda. - Arquive-se o pro- 119 589.138 -- Hirta, Nuhrich & Cia. a classe 41 pela 33,
N9 588.681 - Comércio e Indústria ga-Se substituindo a ci. 1 pela 28„
cesso.
N9 589.528 -- Ciba Societé ara» Neva 8. A. - Prossiga-se com exmau.
chaão dos artigos indicados Pela
Retificação de clichê
EXPEDIENTE DA BEÇA() DE
seção - Clichê publicado em 18-7-63.
TRANSFERÊNCIa
N9
589.735
Promaplari
EraimeenE LICENÇA NO 584.593 - Monogas - Sunbeam
dimentos e Comércio Ltda.
N9 589.525 - Diamond Alkali Equipment
Corp. - cl. 8 - clichê
N9
589.811
Socimbra
Soc.
:moCompany.Prossiga-se
na
classe
28
' De 25 de janeiro de PU • biliária Bras. Ltda.
publicado em 21-6-83.
e retailqué-,so onde couber.
' 1
19 589.819 - 54, W. Simonsen e
219 589.97.1 - Artex Pinturas Ltda. 149 589.529 - Rolex - Manufactura
• H:dgências
Pilho S. A. Imp. e Exp.
- Prossiga-se na classe n para pa- Das Montras Rolex S.A. Bienue
cl: 13 - clichê publicado em 25 de
NO 5:' .880 - Fibrocar 13. A. Pro- péis semi-impressos.1
Virmos com exigências a cum- dutos de Lã de Vidro.
.N? 590.000 - Modas Eunice Ltda. julho de 1963.
prir:
219 590.005 - Distribuidora de LiProssiga-se na, ` classe 28 p ara pa N9 590.233 - Avenida - Distri-péisenamro. buidora de Produtos de Petróleo Ave.
Político Press Agência de Serviços mitada.
219
589.972
~pez
219
Ltda. S. C.
590.002 - Los Andes org. Lan- nida Ltda. - el. 47 - clichê puurnalistricos Especializados Ltda. - Org, de Empresas.
taba Ltda. - Prossiga-se na classe blicado em 30-1-63.
d, unto a patente MU n9 3.658 - Ar- N9 589.975 - 1)r. Milton Ayrea La- no
38 para papeis semi-impressos.
•`quive-se o -pedido, de anotação de cerda.
O 584.587 • - Endogas &nana
219 -590.007 - Soc. de Terraplena- EquiPment
!averbação de contrato por falta de
Corp. - cl. 8 - enchi
geia e Construção Saiam Ltda. - publicado em 21-8-63.
cumprimento de exigência.
NO 589.992 - Viação Brasil Ltda. Prossiga-10
na
classe
38
para
asPéls
Máquinas Varga S. A. - Junto
O 590.005 - Distribudora de Li• a patente PI n9 48.226.
vros Condor - Prossiga-se na classe semi-Impressos.
NO 590.029 - Minto Bar e MerNOTICIÁRIO
38 para papéis semi-impressos.
Arzto S. A. Indústria e Comércio ra•119
cearia Ltda. - Prossiga-se conside590.009
,Aniceto
Tavares
RoF. Junto a patente PI n9 68.276.
rando
chourilos
como
chouriças.
drigues.
Oposições
Philo° Radio e Televisão Ltda.
'119 590.032 - 'Soc. Comércio MLo 590.024 - ETZ - Escritório nas
:Junto a patente PI n9'69.659.
Gerais
Ltda.
O
interessado
Técnico de Eng. Ltda.
Brasquimica Imp. e Exp. B.Aa
apresentou novos exemplares substitil- (oposição
esti têrmo .811.877 nome com
Diversos:
'
219 590.137 - Etecê Editora $3. A. indo a classe 1 pela 16 e excluindo marcial
Brasquimica
Ltda.).
219
590.138
Execa
Editara
EL
A:
apresentou
novas
exemplares
aqbstiJunto 219 590.139 - Efecé EdItere. S. 41. saindo a classe - pela 18 e e
Manuel Conde Martina
W. A. Simões Dias & Cia. Ltda.
ncalina patente PI tanno 172.201 - Ar590.151 - Sada Irmãos.
do acessórias para indústrias eu, 'ge- (oposição ao Oszno 808.168 naároth
kuive-se o pedido de anotação de Na9 590.173
- Decoradora Rio Arte ral, regularizando o pedido, Prossi- Capilicina).
I trallig. por falta da cumprimento de Ltda.
ga-aia com as novas vias retificando- Palácio das BorrachaS S.A. (opo-siçãoaterm84.3arcPláio
.
~nela.
se onde coaber.NO
590.216
Depósito
Alto
Alegre
b.
Ns. 590.146, .. 590.147, 590.118 e dos Automóveis).
Ltda.
590.149 - Emtec Empresa Técnica Artefatos Metalúrgicos Vieratauriut
Expediente da Seça4_,
N9 590.218 - Josepa Padov1nac. do
Assistência Comercial
Ind. e Com. ',ida (oposição ao lêsN9 590.255 - Amazonas •Souvenir
' de - ame Formal de Marcas
1 Em face do gênero de negócio de- ruo 814.820 marca Taurus).
Ltda.
,
clarado
No 590.273 - Metalaverke Piansee ses 25 prossiga-se também nas clas- Adatex S.A. Industrial e Comercial
De 25 a janeiro de 1988
e 49. Sendo- que no termo na-, (oposição • ao têrmo 822.469 marca
AktiengeselLschaft.
mero • 590.140. prossiga-se na classe Radatex).
Na
590.295
Estile
Indústria
de
Exigências
n9 49 com exclusão de apólices clas
Móveis Ltda.
-se25.Damsforantémo Ind. de Bebidas Bra2ada-Elasquetra
NO
590.939
Indústria
de
Arames
ti Ltda. (oposição ao térmo 820:181
Tétanos com exigências a cum- Cleide S. A.
n9 590.147.
prir:
No 590.198 - * Tramam Transpor- marca Regina,.
N9 594.535 - Joseph Banchoft
tes de Veículos Ltda. .- Prossiga-se Ortho Pharmaceutical ¡Corp. (opoN9 570.527 - Carrara Turismo e Sons
Co.
na desses 38 para papéis semi-nan-• sição aos termos: _ •
Seguros Agência Ltda.
N9 595.631 - Metalúrgica Rio-m- premo&
• N9 351.325 - Ilidramee Ltda.
511.551 - marca Buliria
lense S. A.
N9 590.199 - Panificadora Avelar 219
No 530.049 -- Sacola Indústria e
N9 511.552 - marca Sulfrin.
NO
595.801
Promosul
PromoLtda.
Prossiga-se
na
classe
•
38
Comércio 8; A.
NO 815.016 - marca Sustril.
sul Publicidade Ltda.
Classe 33 para papéis semi-impressos.
Promo S.H. Serviços de Promoção
Clichê publicado em 18-9-33.
N9 534.729 - Indústria Mecanica O 590.206 - Comércio e Indús- (oposição
aos têrmos 826.052 Carbugas Ltda.
tria
de
Materiais
para
Construção
119 598.137 - Bar e Mercearia Ima
826.053 - marola Promobol) •
N9 587.800 - Bar Cultura Ltda.
Ciracan
Ltda.
Prossiga-se
na
eles:
Ltda. - Prossiga-se na classe 38 se 38 para papéis semi-impressos.
Gillette do Brasil (oposição a.o8
• N9 577.243 - Orval Indústria o Co- para
semi-impressos retifican- N9 590
•
, mércio de Produtos Químicos Ltda. do-sepapéis
.212 - Transportes dó Cl- tarmos:
onde couber.
a Granel Cigninel Ltda. - 219 815.251 - marca Boneco Constai.
Na 571.244.- Orval Indústria e Co- 119 598.110 - Móveis Para Escritó- mento
'arossiga-se na classe 38 para atireis NO 815:252 - marca Cônsul Leila
. Inércia de Produtos QUIMICOa Ltda. "'a alobby Ltda.
impressos.
Marinho.
19 578.450 - Wecheco, Sociedade N9 758.869 ,- Celanese Tecelagem semi
1
19 690.213 - Malharia Bela Roma* 119 815.253 - Sua Excelência O
1
Anônima.
do Brasil Ltda.
Ltda.
Prossiga-se
na
classe
38.
Cônsul).
19 579.339 --a The- A. C. Gabert
1
raiventos:
para papéis semi-impressos.
Cia. Cervejaria Brahma (oposiçãe
, Conilaina.
N9 $65.356 Degremont 13.. A. N9 590.214 - Comércio e (adila- aos tarmos:
N9 579.340 - B. A. Langue.
Iria
de
Cereais.
São
Jorge
Lida:
Na 818.279 - insígnia !bramar.,
Eng. Saneamento e Tratamento de
119 579.341 - EL A.-Ianque.
na classe sais para papéis 119 829.301 -' -expressão Ibramara
Agua - Clichê publicado em 6-3-63 Prossiga-se
319 579.348 - The A. Cl. Gilbe:t
semi-Impressos.
- Prossiga-se com exclusão de ma- 219 590.229 - Transportadora Ra- 219 830.132 - marca lbramar.
Cimpiny.
119 830.133 - marca Ibramar).
neração e pontos gigantes.
• 149 583.084 - Augusta - ErristJaLtda. - Prossiga-se na alasse 38 Cia. Svaft do Brasil S.A. (oposta
O 534.723 - SABAP Sociedade vai
bebi & Co. Kommulitgesellschaft - Anônima
para
p
apéis
semi-impressos.
aos Virmos:
de Artefatos de
,Classe $9 - Cliché publicado em 11 Plásticos Brasileiras
O 590234 - Rodo Rio Transpor- ção
NO 824.243 - marca Viva.
- Prossiga-se na clame 28 tesNLida.
de junho de 1983.
Prossiga-se
na
classe
38
219 824.320 - marca Jóia) .
onde couber.
119 584.709 - Muriflo Gondim Cou- e retifique-se
papéis semi-Impressos. •
laademoiselle Modas e Contentai
119 558.088 -• Nihsa Leivas Rosem- para
Unho.
N9
590.929
"ipa
:s
araras
Ind.
.A.
(oposição aos termos:
burg Prossiga-se na classe 32 e Reunidas de Luvas Ltda.' - ProssiNs. 814.307 - 814.368 814.36$
retifique-se onde couber.
sz, 684.759 - ont. "%Icor Ltda.
- 814.370 - 814.371 - marca Na-.
I 1
19 584.921 - Ferro e Aço Bandei- 119 588.089 - Fios e Cabos Plásti- ga-se na classe 10.
Beicour Artefatos de demoiselle Rosas).
rante Ltda.
cos do Brasil 8. A. - Prossiga-se. Na 591.129
Prossiga-se com ex- Unilever Limited cdposição aos tece
9 5114.963 4 Transnahme Transa. na classe ,23 e retifique-se onde cou- Couros Ltda.
clusão de almofadas de couro.
ber..
Gerais Lida
lada:
119

N

N

N

N

L.

N

n

_

N

N

-

•

644 . T4czjaira 30

Ne 824.15a - marca Utiliza
N9 821.143 - maro LaUÍ.
NO 826.412 - ougam, Car Luxo).
Eetromc a Dyna S.A. Copos!:
to aos tértnes:
N9 815.354 -- alarei Sodinamo.
N9 815.413 -- marca Mama.
Bruno Topei (oposição aos termos:
marca Minitoc.
N9 8113.241
N9 816.341 - marca Mini-Som.
/ronda Men Eoaao Kabozbal
arisba, (oposição aos térin0p:
149 815.020 - titulo Orada-Org.
'lecanica de Autor/uives.
NO 815.021 - marca Omda).
Metalúrgica Becker Ltda. (oposiao aos tarmos: 828.595 - 828.596 „arca M B).
Banco de Credito Real de Minas
rairais S.A. (oposição aos famas:
N9 816.282 - nierca Realcred.
Ne 828.684 - mares 13 C R.
N9 828.684- marca B C R.
N9 825.685 - marca Banereal.
N9 826.685 - marca Banereal).
interiandla Ltda. (oposição aos
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COO - Cia. Gerai de Crédito

Janeiro de 1968

~et

Certificados Expedidos
e Investimento (oposi..
•ção ao termo 823.029 marca 021C).
PATENTES =PEDIDAS E M.2 DE JANEIRO DE 3988 /
Lojas Esquisita Ltda. (oposição ao
....
termo 821.935 marca Esquisita Forma.
Picam notificados
oe os requerentes das patentes abaixo. mencionadas G
Ardonpiast - Ind. de Aparelhos
Cirúrgicos Ltda. (oposição ao termo comparecerem a este Departamento. ao prazo de 90 dias, a fim de efetuarem o pagamento da staxa de rwekno' com1 o Decreto n9 254 de 28 de Ie..
n9 538.103 marca Aconplast).
.
Dziobiliária Novolar Ltda. (oposi- vereiro de 1987.
ção ao termo 822.804 marca Novo/ar).
Usa S.A. United- Services Serviços
Patentes.
Termos
Patentes
Unidos de Turismo (4iposição ao termo 823.021 titulo Passatours).
1
•Souza, &abra & CIa. 'Ltda. (oposição ao térmo 815.011 marca Broxadran).
118.263
77.676.
135.314
77.687
Instituto Hormoquimico e Biológi125.390
77.677
135.547
/7.788
co S.A. (oposição ad terino 819.493
/27.297
71.618
/36.550
77.689
marca U1Septria).
127.817
' 77.679
136.557
/7.enn
Aclara Opel Aktiengcsellschs.ft
128.109
, 77.680
136.705
77.391
(oposição ao termo 814.901 titulo Dl-,
1"9.334
' 77.681
/38.448
77.692
pkiniata).
130.055
134.246
/7.693
17.682
Dz. Karl Thome G.M.B.11. (opo130.559
'77.683
145.480
77.094
sição ao termo 810,047 marca Adi131.317
77.684
147.850
77.695
bei.
135.133
, 77.605
149.673
77.798
C. H. Boehringer Saha (oposição
;mos:
125,191
77.688
169.588
77.897
ao termo 814.857 marca Bitteci
N9 8.28.929 - nona , ri ,' ernuresa:
The Zenith Carburetter Co. Limiaodutn de Limpeza Dragão Ltda. ted (oposição ao termo 814.879 marN9 828.930 - marca: Produto de ca Zenit).
.
•
• masa Dragão Ltda.
Sociedade Técnica de Materiais
?do pam INDUSTRIAL
Proaaores Cibié do Brasil S.A. tema S.A. (oposição ao termo 8147'70
"13011(10 £108 termos:
marca Dutema).
N9 7a1.140 -- marra: Coruja.
Chocolate Dulcora S.A. )oposição
N9 819.771 - marca: Coruja).
ao terrno 810.141 marca Decora).
- 8.487
168.453'
Pirelli &afeta, Per Azleni (oposição Cia. Nacional de Frigoríficos as termos:
Confrio- (oposição ao termo 814.811
marca Marazul).
N9 816.543 - marca: Puma.
Editora. Verão Ltda. (0130M050 ao
marca: Superfica).
N9 816.695
o815.003 'marca Robertão).
Inch. Geala Levar S.A. (oposição tenn
Laticinios e •Cereals S.A. Lacesa
)5 termos:
(oposição
ao termo 829.295 marca
?atentes
. Patentes
N9 820.322 -"marca: Benzolava.
N9 820.323 - marca: nelladiMPA. Ladosa).
Casa
das
Espumas
Ltda.
(oposição
N9 821.424 - marca:* Brilhamais).
ao termo 818.411 marca Palácio das
São Paulo Alpargatas S.A.
Espumas).
aos térmos:
104./41
'77.698
133.024
4 77.713
NO 822.424 - marca: Itimita.
108. a1
Sociedade Industrial de Prods.
77.599
184.330-'
77.114
109.380
N9 821.937 .- marca: Embrasa:
nitários Ltda. (oposição ao têrmo
77.700
135.123
77.715
118.227
N9 222.791 - marca: Samuara). mero 827 e 36 marca Brasilar).
7730/
138.863
77.716
Crylor (oposição aos termos: 820.858 Claa-Usinas Nacionais (oposição ao
119.544
77.702
136.689
17.717
820.900
marca:
Prilon).
139.4,
3
123.082
77.703
ternia
814.978
marca
17.118
Pérala).
124.075
77.704
Eau de Colagne & Partiu:Daria 142.191
77.119
Fábrica Nacional de Estruturas Fabrik
12'7.730
71.705
n
9
4711
Gege142.218
17.120
Glockengasse
latalicas
Edmetal
S.A.
(oposição
•
129.280
77.706
142.488
Der Pferdepost Von Perca /Ca77.72/
os termos: 815.562 - 819.041 - nuber
129.569
77.707
145.59817.722
lhaus (oposição ao tõrmo 815.052 tinarca: Estmetan .
77.708
130.487
147.076
A Esmeralda).
77.723
The Singer Company (oposição-aos tulo
77.709
152.582
130.502
77.724
ABC
Rádio
e
,Televisão
S.A.
:énnos:
541.581
541.582
541.583
•
77.710
131.013
154.394
77.115
ao
termo..
823.953
titulo
posição
(o
Serra).
mana:
77.711.
, 77.720
U1.966
180.183
ABC).
•
77.712
132.316
Humble 011 8c Befining Company Sociedade Prods. Quiralcos do Sul
- Pro-Sul Ltda. (oposição ao termo
(oposição aos taxmos:
119 821.139 marca Prosai).
N9 818 480 - marca: Univeac.
N9 825.385 -. marca: Continental).
Cia. Industrial Brasileira de CalJohnson & Johnson (oposição ao çados
•
Vulcanizados Vuicabals S.A.
Regstros
• Térmos
Térinoi
/ermo 815,888 - marca: Sorteai.
Regatros
(oposição ao termo 821.165 marca
Farbenfabriken _ bayer Maenga- anatar).
seaschaft, (~ição ao termo 814.878 Fundição Técnica Nacional Ltda.
128.799
77.727
103.483
77.738
(oposição ao termo 820.259 nome co- marca: Bauer): 77.728
129.069
77.739104.268
Société Rhodiaceta (oposição ao mercial).
129.336
'11.740
110.422
77.729
termo 821.749 - marca: Recorgal). Pirámide Representações Ltda.
77.741
.
129.437
77.130
119.640
Lua Hotel Ltda. (oopçilla os termo (oposição ao termo 821.201 marca Pi120.417
77.742
77.721
119.824
ranade).
n9 821.102 - marco: Lux)*.
77.132
133.745
. 71.743
124.897
Ws/clamar Corrêa Produtos Abram- Agram S.A. aa•-• Agricola e Comer135.118
77.713
125.145
744
tãolos /oposição ao termo 822.166 - cial Santana (oposição ao térzno nú137.518
'77.745
77.734
127.092
mero 818.332 marca Santana).
marca: Vale do 'vai).
137.580
77.735
127.809
77.74t
Perfuradora de Metais B. A. (apo- Cia. Brasileira de Altuninio (opo77.736
/88.135
77.747
127.836
'siga° ao termo 1315.562 - marca :Est- sição ao, termo 816.983 marca CPA) •
'77.118
143.421
77.737
128.508
metal) .
Lambertus Thysseu (opo' Empresa de Ónibus Nossa Senhora Mathias
ao terra° 810.132 marca Holanda Penha. S.A. (oposição ao tanso sição
IR
desa).
a9 82.5751 - marca: Penha).
MOINEM INDUSTRIAL
.
Maria Otementine Martii Kloster9,3 frau (oposição ao•tenno 815.019 marTextil Judith S.A. (oposi
/armo 823,719 - titulo: MgIan1a ca Mexana).
• 141.138
Studebaker Corp. (oposição ao terJudith).
162.427
6.475 •
Spumar - Espuma de Ny/ S,A. mo 815.448 marca STP).
162.427
8.475
6.469
/52.887
Ind. e Com. (oposição ao 1.3- Etablisseraent , Marqint Grandes
182.817
6.477
0.470
154.560
mero 823.852 - marca: Sptunarl. Marques Internationaka (oposição ao
.162.874
8.478
6.171
821.375 marca Souzano).
A 158.069
6.479
103.176
6.412
C. D. C. ComPagnie Générale Das termo
161.811
laaanolive
Company
(opoColgatea
0.480
6.413
182.817
Produit Dubonent-Cinuaano'(oposiçao
181.835
marca
Ajaz).
Urrou
819.823
sição
ao
6.474'
162.386
- ao tarrao 815.690 - marca: Dubom). -Societá Per Azioni Btreaa Alberti
Societá Farmaceutici Italla /opo- Benevento (S.A,B.) (oPosiÇão ao
loaroS '11" termo 819.243 mansa Strega) .
sição ao termo 815 -873
DESENHO INDUSTRIAL
nana).Indo.
Elétricas eonMusicais
Fábrica
_A. J. Renner S.A. Ind.' da Ves- aaa s .A. oposigto ao wrroo nu_
821.0'84
•-"`
tuazio (oposição ao termo
mero 826.783 sinal: Edieões Templo).
9
163.424
marca Rendez) a
8 .1
. Conspeclra S.A. Enrenharls a
, _163.423 I
Rádio
Guarani
(oposição
ao
Com.
(oposição
ao
térmo
827.949
S.A:
marca Conspetra).
• Ienno 818.610 marca Guarany).
nanciamento
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Retificação do dia 17 de fanara de 1968
Termos
Tèrmos

520.255

Registros

366.677

Ç20.574

- 366.681

•

530.837
337.823

Registros

•

386.763
.366.801

Térnios °milícias

Minas.

Registros

532.733
532.757

ms./72

Termos

632.095

Registros

366.775

na pubticaçtío

Térreos

•

_532.734 •

366.779

360.780

CERTIFICADOS EXPEDIDOS

DE JAis/EIRO DE usa
Picara notificados os requerentes doe certificados abaixo mencionados
a comparecerem a Este Departamento no prezo de 90 dias: a fim de efetuarem o' pagamento da taxa de acórdo com o Decreto n2 254, de 28
de Limoeiro de 1987.

Registros

547.793
547.987
548.348
548.560
548.873
551.1)33
551.150
451.248
551.370
551,766
551.768
555.081
555.201
557.24°557.440
:"557.443
557.502
559.111
559.224
559.971
560.378
568.758
580,874
56n.0W
561.72/
561.129
58'2.055
562.142

387.240,
367.241
387.242
367.243
367.244
367.245
. 367,246
357.247
36/.248
387.249
367.250
387:251
367.252
367.253
367.254
367 255
/ 367.256
367.257
367.258
,367.259
387.260
367.261
367.262
367.263
367.264
367.265
387.288
307.267

Registres

Anisties

Térmos

•

Teimo

Retificações do dia 24 de janeiro de 1968

Têrmos

'1tr,neiro de 1968 645
,:e=r

Em 2

Termos

425.996
428.419
450.997
454.751
480,431
463.393
468.236
471.078
474.795
478.400
489.828.
491.883
492.881
495.899
496.557
496.725
501.722
501.869
502.241
504.450
505.201
513.193
513.859
514.533
517.229
521.893
521.943523.090

'Regis tros

367.281
. 367.282
287.283
367.2114
' 367.265
, 387.286
367.287367.288
367.289
367.290
367.291
367.292
367.293
367.294
367.295
367.296
867.297
-367.298.
367.299
367:300
367.301
367.302
A67.303
387.304
387.305
367.306
387 307
367 30e

534:080 .
562.548
562.694
662.700
562:885 •
562.998
564.872 .
564.909
239.625
221.415
361.109
405.443 •
420.670
355.836
363.423
375.205
388.779
419.769
421.183
430.957
432.357
433.148
434.573
440.411
465:152
466.061
471.194.-472.000
473.328
473.525
475.583
481.459
485.534
485.698
485.912
485.275
488.958
489.994
490.050
491.620
493.362
493.677
493.991
495.220
496.712
499.339
502.334
565.613
489.390
502.852
503.490
504.810
526.518
527.474
527,625
527.640
527.642
527.878
529.588
529.882
530.871
530.908
530.909
531.252
531.481
- 532.381
532.501:
532.591
532.783
533.669
534..062
534.266
534.418
534.942
534.975
535.198
536.138
536.263
536.386
536.903
536.909
537.028
537.820
539.722
539.758
537.905
538.708
539.042
535.361
1310.077
565.315
539.979

387.309
367.269
$67.270
367.271
387.272
-367.273
367.274
367.275
387.278
367.277.
367.279
387.290
387.322
807.323
361.324
867.325
367.326
387.327
067.328
367.329
387.330
361.331
387.332
367.333
367.334
367.335
367.236
367.337
367.338
307.339
367.340
367.341
367.342.367.343
387.344
367.345
887.348
967,847
967.348
367.349
367.350
367.351
367:352
367.353
387.354
387.355
367.356
367.357
367,358
367.359'
$67.360
367.400
367.401
367.402
367.403
367.404
367.405
367.406
367.40/
367.408
367.403
367.410
367.411
367.412
307.413
367.414
367.415
367.416
367.417
367,418 "••,
367.419
367.420
367.421
367.422
367.423
.367.424
367.425
387.426
387.427
367.428
367.429
367.430
367.431
36/.432
367.433
367.414
387.435
367,438
367.437
367.438"
367.459

•

862.432
627.838
830.714'
834.105
534.302
534.798
034.987
211.549
288.305
293.450
296.578
306.147
329.173
.505.800
507:192
507.855
509009
510.658
510.810
510.990
511.174
511.949
512.32./512.141
512.747
514.480,
514.520
814.955
517.747
518.899
518.432
518.760
519.448
519.652
520.245
520.251
520.615
521.051
521.091
522.248`
522.680
522.816
522.828
523.113
524.443
524.485
524.795
524.952
525.098
525,793
526.173
526.210
• 939.980
540.225 .
541.994
542.130
542.143
542.331
542.556
542.616
542.842
542.965
543.268
543.524
543.534
543.536
543.851
543.865
543.924
543.930
543.950
544.440
544.551
544.742
544.838
545.176
545.255
546.399
545.490
545.506
545.507
545.622
545.702
545.785
546.082
546.318
346.377
546.395
546.735
548.928
546.949
565.680

387.288
367.310
367.311
367.312
1821:
367,316
3:77:21
367.318
357.319
347.220
367.321
367.361
367.362
367.385
367.366
367.367
367.370
-367.3/1
367.372
367.373
367.374
'373
6.76
33:77133::
367.378
387.379
367.380
367.381
367.382
367.283
367.384
367.1185
367.386
367.387
•

367.390
.367.391
367.395

367.440
367.441
367.442 .
367.443
367.444
367.447
367.448
• 367.451

367.452 '
36/.453
1:715511
367,456
36/.457
361.458.267.459
367,460367:461
;87,166:
W7::(1.1

367.466'
367.467
367.468
367.469
:51:1/:gt
367.472
367.471
367.474
367.475
387.476
1167.477
•

- 646 Terça-feria 30

olARIO OFICIAL '(Seção VII)

Janelro de 19681

MARCAS DEPOSITADAS

-

Publicação falta de acordo com o art. 109 e seus paregraros do Código da Propriedade Industriai
1
TERMOS' DEPOSITADOS
EM 13-12-1967
1•44 835387
Requeretute: Pafrot. S.A. — Indústria
Eletrônica .
Local: São Paulo
Classe: 50
Atividade:
Serviços de 'consertos e
reformas de rádio e de televisão, exportação, Importação e representações
de rádios e televisores

lhos da televisão, aparelhos radie:fónicos, aparelhos radiotelegráficos, aparelhos reprodutriíes de sons, aparelhos
sonoros, aparelhos toca-discos, chassis,
conversores, diais, discos fonografados,
discos gravados, discos sonoros, equiparncntos de aparelhos elétricos, estabilizadores de voltagem, fios de aparelhos elétricos, fones, máquinas, tonográficas, discos fonográficos, -fonógrafo:, grafonolas, gramofones, gravadores,
intercomunicadores, máquinas falantes,
microfones, mostradores, painéis de apaN. 835.588
relhos elétricos, pick-ups, receptores de
soai, sistemas de som, toca-discas. transistores, aparelhos transmissores de
som, aparelhos reguladores de luz e
soro' batedeiras elétricas, enceradeiras,
liquidificadores, aspiradons de pó, reRequerente: Vianello G Vianello Ltda. frigeradores, 'exaustores, aparelhos de
ar condicionado e aparelhos cinematoLocal: São Paulo
gráficos
Classe: 50
Artigos: — Serviços de exportação,
N9 835.593
Importação e representações de toucas,
lenços e calçados

N9 835.589

AIMIO- STEREO

• Requerente: !deka S.A. Indústrias
Eletrônicas
'Local: São Paulo
ClaVsse: 8
'" Requerente: Farmácia e Drogada
Artigos:- Aparelhos amplificadores de
Doida Ltda.
sons, aparelhos de comunicação inter- Local: São Paulo
na, aparelhos de contta5le de som, apa• Classe:- 3
Artigos: Substâncias, produtos e pre- relhas de rádio, aparelhos de som.
parações químicas para serem usadas aparelhos de telecomunicações, aparelhos de televisão, aparelhos rae'ofdnina medicina ou na farmácia
cos, aparelhos radlotelegráftcos,' aparelhos reprodutores de sons, aparelhos soN° 835.590
noros, aparelhos toca-discos, chassis,
conversores, diais, discos fonografados,
f
discos gravados, discos sonoros, equiasilelre
pamentos de aparelhos elétricos, estabilizadores de voltagem, fios de parelhos
Requerente: Doceira Vesuvio Ltda. elétricos, fones, máquinas fonogrUcas,
discos fonográfkos, fonógrafos, grafoLocal: São Paulo
nolas, gramofones, gravadores, intercoClasse: 41
Artigos: — Doces, pães bolos, balas, municadores, máquinas falantes, micro
fones, mostradores, painéis .de aparelhos
confeitos e bombo
ns
elétricos, pick-ups, receptores de som,
sistemas de som, toca-discos, transistoN° 835.591
res, aparelhos transmissores de soei,
aparelhos reguladores de luz e som,
batedeiras elétricas, máceradeiras, liquiTE$T
dificadores, aspiradores de pó, refrigeEraelieira
radores, exaustores, aparelhos de ar
condicionado, e aparelhos cinematográficas
Requerente: João de Freitas Junior
N° 835.594
• Local: São Paulo
Ciasse: 50
G tfA fl A Õ irÃ
artigos: — 1F,'restação de serviços de
• consertos de aparelhos eletardomésInclerrasileira
ticos
,

neuvR,

N9 835.592
KUNTZ STERE0-.PAK ,
,

t

Ind.Bra sileira

Requerente: Ineka S.A. Indústrias
Eletrônicas
Local: São Paulo
Classe: 8
Artinos: Aparelhos amplificadores de
sons, aparelhos -de comunicação interna. aparelhos de controle de som, aosrelhos de rádios, aparelhos de som.
aparelhos de telecomunicações, apare-

Requerente: Daniel Dias da Silva
rima!: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Mudares nara ferramentas,
!seles de anti/opes, antolhos para anibeis, aparas, argolas, aros, arreios, bainhas, bandejas, peles de boi, bõlas .'aeles de búfalo, caixas, linguetas, peles
de lontra, malas, maletas, mantas (não
sendo vestuário), peles de marta, mochilas, painéis, palmilhas, Pastas, peles
em bruto, camurças, • capas Para álbuns, livros, etc., carteiras, peles de carneiro, peles de castores, capelekos, chi-

cotei, peles de coelha, coleiras, correaN; 835499
mes de paraiquedas, peles de doca:lha.
estojos, peles de fuinha, Fies de gato.
" AT L A.N T
pulseiras, rabichos, peles de raposa, reDengues, .recipieqtes, rédeas, sacolas, spcos, s*os, nelas, solados, solas para
Ind,Brasileira
calçados solas para tacos, suportes, peo
ies parcial:h-ente preparadas, peles preRequerente: "ALtliat
an " Táxi Aéreo
d.a
paradas não de outras classes, pontas,
ponteiras, porta-blocos, porta-chaves,
Classe: .8
porta-fiqueis, protetores não de outras Artigos: Abaixa-luzes, abajures, absorclasses, tirantes, tubos, valises, vasilha- sõmetro, acendedores, actinõraetros,
mes, viras de calçados
açucarimetros, acumuladores, adaptadores, anéis de calibrar, anemômetros, anN9 835.595
tenas, aparelhos acionados por moedas,
aparelhos aerofotograraétricos, aerómetros, akdolometros, alternadores de cor,ente' elétrica, alto-falantes, amassar)*
ROMAIVIRL.ILA.".
ras de uso doméstico, amortecedores
Tilit-Braatictira'
elétricos, empei:netos, ampliadores,
analisadores, aparelhos de fermentação,
Requerente, Indústria e Comércio de aParelhos, de física, aparelhos de foto.
decalque, aparelhos de fotografia, apaCalçados "Romanella" Ltda.
relhos de geodéSia, aparelhos de geome•
Local: São Paulo
Classe: 36
• tria, 'aparelhos cinematográficos, aparem
Artigos: Botas, chinelos, chuteiras, ga- lhos cosmograftcos, aparelhes de agrimensura, aparelhos ,de alastra, aparelocints, sapatos e sandálias
lhos de alta tensão, aparelhos de ar refrigerado. aparelhos de assar, aparelhos
N°, 835.596
de astronomia, aparelhos de cocção,
aparelhos de comunicação interna, apaft P t C 0 II"
relhos de contróle de calor, aparelhos
de contrõle de força. 'aparelhos de coaand.Breall'eíra
bóie de movimento, aparelhos de cona
trôle de temperatura, aparelhos de corRequerente: Picchi G Cia. Ltda,
tar fio (de uso doméstico); aparelhos
Local:, São Paulo
de encerar (de uso doméstico), apare'
Classe: 11
lhos de engenharia, aparelhos de engoArtigos: 'Ferramentas de tõda espécie mar (de uso doméstico), aparelhos de
(exceto quando- partes de máquinas). espargir, aparelhos cw evaporação, apaForerrangens e cutelaria em geral. Pe- relhos de experiências dentificas apa.
quenos artigos de metal quando não relhos de iluminação, aparelhos de instide outras classes
tutos de beleza, aparelhos de matar ia.
seios (não agrícolas), aparelhos de me.
N° 835.597
dição aparelhos de observação, apare.
lhos 'de ordenha, aparelhos de pestír,
aparelhos de proteção contra acidente.
t LABOGISn'
aparelhos de rádio, aparelhos de refriInd.Brasiletra
geração, aparelhos de som, aparelhos
de sinalização, aparelhos desinfetadores,
•
aparelhos de telecomunicaçee aparelhos
Requerente: Picai & Cia. 'Ltda.
de televisão, aparelhos fotogramétricos,
Local: Silo Paulo .
aparelhos fototelegráfkos, aparelhos gaa
Classe: 8
Artigos: -Bicos automáticos para gás, seificadores, aparelhos geofisicos, apaqueimadores de gás, difusores de gás, relhos metereológicos, aparelhos °zoai-,
distribuidores de gás, aparelhos para zadores, aparelhos náuticos ciendficos,
queima de gás em laboratórios,conta- aparelhos pasteurizadores, aparelhos reciares de gás, dispositivos para lavar atores, aparelhos radiofônicos, aparegás, dispositivos espalhadorea de gás. lhos refrigeradores, aparelhos radiotelea
indicadores de pressão de gás, queima- gráficos, aparelhos reprodutores de ima.
dore's de óleo e queimadores elétria gens, aparelhos sina/adores, aparelhos
soldadores, aparelhos sonoros. aparelhos
cos
telefônicos, aparelhos telegráficos, parelhos termostatos, aparelhos • toca-dha.
N• 835.598
cos, aparelhos ventiladores, apitos não
de outras classes, aquecedores, aspiradores de pó, assadores, autoclaves, chaves automáticas, baterias, balanças, ba•
K I . N Iatta
lixas, batedeiras de uso doméstico, hena
landim, binóculos, bitolas, bobinas, bom..
Ind.Brasileira
boa de ar- mecânicas, borboletas automáticas, bules elétricos, buzinas, bússoa
Requerente: Picchi
Cia. Ltda. • las caixas automáticas não de outras
Loeal: São Paulo .
cla'sses, calibradoies, câmaras fotográlla
Ciasse: 8
cas, câmaras- de televisão, cartas geoArtigos: Bicos automáticos para gás, gráfica, cartas astrográficas, cartas náuqueimadores de gás, difusores de gás, ticas, chassis, chaves elétricas, chuveidistribuidores de gás,. aparelhos para ros elétricos, diais, 'diafragmas, discos
queima de gás em laboratOrios,conta- automáticos, esquadro, exceto para dedores de -gás, dispesitivos para lavar senho, cristais de rádio. fila:adores, 111.
gás, dispositivos espalhadorcs de gás, ires revelados, bicos automáticos de
Indicadores de pressão de gás, queima. gás, geladeiras, "flashen", Instrumendores de óleo e queimadores elétri-. tos de Cálculos, instrumentos matenta.,
co,'
-*
ticos
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e suas partes integrantes, bondes" e suas tivos (exceto da classe 25), dobradiça;
Classe 11
• •
Artigos: Abotoaduras, abridores de Ia- partes integrantes, braços para velculos, enfeites não de outras classes, engates,
- tas, caixas, aços Para afiar, açucarei- breques, calotas, câmaras de ar. para engrenagens (exceto partes de máquiros, adornos, exceto jóias e imitaçes veículos, 'camionetas e suas partes in- nas), envolucros, enxadas, . eu-Minhas,
de jóias, afiado?" anéis, exceto jóia tegrantes, caminhes e suas partes inte- enxós, escareadores, escqpros, esguiOu parte de máquinas, aparelhos de ca- grantes, canoas e suas partes integran- chos, espalhadores para mictório, espefé, 'aparelhos de chá, aparelhos de co- tes, carretas e suas partes Integrantes, lhos metálicos, -Impuras, espremedores,
. 21:lha, apitos, alavancas, alargadores, carrinhos de mão e suas partes . -inte- espumadeiras. esticadores (ferramentas),
aldravas, algemas, alicates,. almotolias, grantes, carroças e suas partes, carro- esticadeiras (ferrarmata), estn;os, estri,alvies, 'ancinhos, cabides, cabos, d:Çam- cedas, carros irrigadores e, suas .partes bos para montaria, extensões,. facas,
bas, caçarolas, cachepats, cadeados, ca- Integrantes, carros reboques e anás par- fechaduras, fechos, ferraduras, ' ferradinhos, cafeteiras, caixas (inclusive para tes integrantes, CIMOS tanques - e suas lhos, linguetas, luvas não sendo partes
reló gio), arames lisos ou farpados, ar- Partes integrantes, cascos de embarca- de máquinas, foices, folhas para fins
cos de serra, arcos de pua, argolas pa- ções, -chapas para veiculas, chassis, des- diversos, forcados, farinas, formões, fOrra gaurdanapos e similares aras para ligadeiras de veiados, direções de vai- (milhas. freios para animais, fruas, frióculos, armaçes arranca-tachas, arre- -Cul" chassis, dirigíveis e suas partes gideiras, fruteiras, funis, furadores mabites,_arruelas. a:ssadeiras, atiçadores de Integrantes, dragas, eixos, de direção nuais, • ganchos garfos, globo:, goivas
fogão, azeiteirae, bacias, bainhas, bai- de veículos, eixos de veiculas, eleva- não de outras classes, grampos, grosxelas, baldes, bandejas, barris, baterias dores, embarcações e suas partm inte- sas, instrumentos cortantes não de oude cozinha, bebedouros, beturnneleiras, grantes, engates de , veiculas, escadas tras classes, instrumentos perfurantas
bigornas. bisagras; biscoiteiras, bombo- rodantes, escotilhas, estribos de veí- não de outras classes, jardineiras jarater" botes puxador" braçadeiras, culos,, freios de veiculo., fronteiras pa- ras, ladrões para caixas d'água, lánainas
bridões para máquinas, brocas, bolas ra veiculo, furgões e suas partes inte- não de outras classes, lamparinas,Yataa,
não de outras classes, bules, cabeções. grantes, guidões para veiculo', hélices latões, lava-dedos de mesa, lavatórios,
crivos, cruzetas, adietas, cubos, cunhas, de veículos, jangadas..lanchas e suas leiteirás, letras de meta limas, limatões,
caldeirões, caneca*, canivetes, canos, partes integrantes, lemes, locomotivas pinças não de outras ciasses, terrinas,
cântaros, canudinhos, canudos, carreti- e suas partes integrantes, manivelas pa- tesouras, rebites, rosetas, pendentes,
lhas, castiçais, catracas, cavadeiras, ca ra veículos, mastros, molas de veículos, marretas, martelos, matrizes, manta'
gueiras
valetes da ferro, centros de mesa, Cha- motocargas e raias partes integrantes,
leiras, chaminés, chanfradores„ chapas rebocadores e suas partes integrantes,
,
835.600'
não de outras classes, chaves de broca. remos, 'rodas de veículos, carros, mochaves de fenda, chaves de . parafuso, tares e suas .partes Integnites, motocichaves em geral,chaves Inglesas, chu- cletas e suas partes Integrantes, moto"
P
veiros comuns, cinzéis, coadores, co- ciclos e suas partes integrantes, navios
lheres de .mesa, colheres de pedreiro, e Suas partes Integrantes, Ónibus e mias
compoteiras, condias, conexões para partes integrantes, para-brisas para veiencanamento, corerntes não de outras culas, para-choques da • veículos, paraclasses, corta-araines, cortadores de gra- lamas de veículos, pedais de cambio, Requerente: Vacar — Indústria e
Comércio Ltda.
ma e. outros, cremalheiras, cremones, petroleiros e suaa partes integrantes,
Local: Bahia
ferros comuns para passar roupas, fer- pidmrps e, suas partes integrantes,
Claise: 7
ros de plaina para cortar capim. cunhas; pneumáticos de - veículos, pontões de
curvas de cano, de reftrço, etc., veículos, radiadores para veiculai, raios Artigos: Adubadores, ancinhos-empilhacuscuzeiros, cutelos, descanso para ta- para bicicletas, adi" toletes para vei- dores. ancinhos -mecânkas, andahas puIberas, para ferros, etc., discos. distin- culas, tratores não agrícolas, veículos xados •a cavalo, - arados, arrancadores.
tivos (exceto da classe 25), dobradiças. e suas partes Integrantes, troles, tro- de frutos, arrancadores de plantas, arenfeites náo de outras classes, engates, leihus e suas partes integrantes, trucks ranca-tocos, balandns, batedeiras agríengrenagens (exceto partes "de máqui- e suas partes Integrantes, vagões e colas, bicos para arados, bombas alP1nas), envólucros. enxadas, enzadinhas. suas partes integrantes, vagonetas . e colas, bicos para arados, borrifadores
_taxas, escareadores, escopros, esgui- suas partes integrantes, varais de vai- agrícolas, braços de arados, distribui,
calos, varetas para veículos
. dores mecânicos de sementes, eixos 'de
chos, espalhadores para mictório, espe- máquinas agricolai, escariftcadaras, aslhos metálicos, esporas, espremedores,
' - Classe: 11
espumadeiras, esticadores -(ferramentas), Artigos: Abotoaduras, abridores de la- cavadeiras mecânicas, espalhadeiras de
cantadeiras (ferramenta). estojos, estri- tas, caixas,- mos para afiar, açucarei- terra (máquinas). extintores de ervas
bos para montaria, extensões, facas,. ros, adornos, exceto jóias e imitáçes daninhas .e pragas, máquinas extirpafechaduras, fechos, ferraduras, /ema- de jóias, afiadores, anéis, exceto jóia doras agrícolas, capinadeira mecânicass
lhas, linguetas, luvas não sendo partes ou 'parte de máquinas, aparelhos de ca- carpideiras,- cavadeiras.. cedadeiras,„ ceide máquinas, fokes, folhas para fins fé, aparelhos da chã, aparelhos de co- feiras, cepos de arados, charruas, cordiversos, forcados, formas, formões, for zinha, apitos, -alavancas, alargadores, tadores mecânicos de cana, capim, etc.,
freios para animais, fruas, fri--quilhas, aldravas, algemas, alicates, almotolias, descayadeiras mecânicas de estrume,
gideiras, fruteiras, funis, furadores ma- alvies, ancinhos, cabides, cabos, caçam- máquinas de cortar raizes, máquinas de
nuais, ganchos garfos, globos, goivas bas, caçarolas, caéhepots, cadeados, ca- matar formigas e 'outros insetos; na agrinão de outras classes, grampos, gros- diabas, cafeteiras, caixas (inclusive para cultura, máquinas derrubadoras de ársas, instrumentos cortantes não de ou- relógio), -trames 'lisos cal farpados, ar- vores, máquinas desinfetadoras de plantras classes, instrumentos perfurantes cos de serra, arcos de pua, argolas pa- tações, máquinas empilhadeiras -agríconão de outras classes, jardineiras, jar- ra gaurdanapos e .similares, aros para las, máquinas espalhadoras de terra, feras, ladrões para caixas d'água, ladinas óculos, armaçes, arranca-tachas, arre- nadeiras, gadanheiras, grades de discos
não de outras classes, lamparinas, 'latas, bites, arruelas, assadeiras, atiçadores de ou deites, lança-chamas agrícolas, leilatões, lava-dedos de mesa, lavatórios, fogão, azeiteiras, bacias, bainhas, bai- vadores, locomóveis agricolas, leivadoleiteiras, letras de metal, limas, limatties, xelas, baldes./ bandejas, barris, baterias res, máquinas adubadeiras, máquinas
pinças não de outras classes, terrinas, de cozinha,. bebedouros, betumadeiras. amassadoras agrlcolas, máquinas arrantesouras, rebites, rosetas, pendentes, bigornas, .bisagras, biscpiteirai;. bombo- cadoras de tocos, máquinas batedeiras
•marretas, • martdos, matrizes, nuu tte- deres, botes puxadores, braçadeiras. agrícolas, máquinas borrifadoras
máquinas calOnaddras;m&Finas
- bridões para máquinas, bane" 'bolas
guelras
•
•
Lao de outras 'ciasses, bules, cabeções, carpideiras, máquinas cavadeiras.. máClasse: 50
Artigos: Serviços de transportes em ge- crivos, cruzetas. cisbetas, cubas,' cunhas, quinas celfadeiras, máquinas colhedeiral, coletivos e de cargas, por vias caldeirões, canecas., canivetes, canos, ras, máquinas cortncleiras de plantas,
aérea, terrestre e marfem; serviços de cântaros, canudinhos, canudos, curei- máquinas cultivador" mlimilnas de
turismo, agenciamento.. planejamentos, lhas, castiçais, ratracaa, cavadeiras, ca abrir canais de irrigação?. máquinas de
organização e orientação 43e viagens: e valetes de ferro, centros de mesa. cha- amanhar terral máquinas de colher fruexcurses: serviços de despachos e en- leiras, chiminés. chanfradores, chapas tas, máquinas de colher algodão, máquialo de outras classes, chaves de broca, nas de çombater pragas, maquinas ee
tregas de encomendas •
chaves de fenda, chaves de -parafusa cortar galhos, rolos destorroadores, má.•
• Classe 21
Artigos: Alavancas de câmbio, ambu- chaves em geralaliaves inglésas, chu- quinas semeadeiras, inneadoras, sua-,
lâncias e suas parte* integrantes, amor- yeiros comuns, cinzéis, coadores, - cO. tadoras agrícolas, máquinas roçadeiras.
- tecedores de veículos, aros para veí- iberas de mesa, colheres de pedreiro, rolos compressores para esfarelar terra,
culos, automóveis e suas partes inte- compoteiras. ,conchas, conexões para tratores agrícolas, máquinas enxofragrantes. auto-caminhes. e suas partes encanamento, corerntes não de outras deiras para agricultura, máquinas cacaintegrantes, auto-motrizes e suas partes classes, corta-arames, cortadores de gra- rificadoras, máquinas estrumadeiras, máintegrantes,avi es e suas partes Inte- ma e outros, cremalheiras, cnemones, quinas extintoras de ervas daninhas e
grantes, bales para navegação aérea e ferros comuns para passar roupas, fer- pragas, máquinas" insetifugas: agricosuas partes integrantes,' bancos de vei- ros de plaina para cortar capim, cunhas, Ias, máquinas irrigadoras agrícolas, máculas, barcas e suas partes, integrantes, curvas de cano, de refeirço, etc., quinas lança-chamas agrícolas, máquibarcos e suas partes integrantes, bici- cuscuzeiros, cutelos, descanso para ta- nas podadeiras, máquinas -pulverizadocletas e, suas sartes intasrantes, botes lheres, para ferros, etc., discos; distin- rasíagr colas, máquinas regadoras agri-

,Indarasileira

lar.a:i o da 1.i;•.7
colas, máquinas sachadáras agriulas,
máquinas 'podadeiras, máquinas ,puive•

rizadoras agrícolas, máquaras regadei.
sus agricolas, maquinas sena aceiras„
moinhos de vento, mondadeiros, moto.
arados, .moto-charruas, motores agrico.
ias, máquinas plantadeiras, máquinas
Podadeiras, 'pulveritador agricola,..regar
cleiras
mecânicas, reinas ae arado., r
o.
das de arado, timões de arado; tosado.
rei de grama, vaporizadores agrícolas
Classe: 11
Artigos: Abotoaduras, abridores de la•
tas, caixas, aços para afiar, açucarei..
roa, adornos, exceto Jóias e imitaçes
de jóias, afiadores, anéis, exceto juta
ou parte de máquinas, aP erelbos de ca"
fé, aparelhos de dá, aparelhos' de corinha, apitos, alavancas, alargadores,
aldravas, algemas, alicates, almotolias,
alvies, ancinhos, cabides, cabos, caçambas, caçarolas, cachepots, cadeados, cadiabos, cafeteiras, caixas (inclusive para
relógio), arames lisos ou farpados, arcos de serra, arcos de pua, argolas pa•
ra gaurdanapos e similares, aros para
Óculos, armaçes, arranca-tadias arrebites, arruelas, emadeiras, atiças:1;1es de
azeiteiras, bacias, bainhas, bal.
baldes, bandejas, barris, baterias
de cozinha, bebedouro., betumadeiras,
bigornas, bisagras, bizcolteiras, bombo.
deres, botes puxadores, braçadeiras,
bridões para máquinas, brocas, bolas
não de outras classes, bules, cabeções,
crivas, cruzetas, cubetas, cubos; ambas,
caldeirões, canecas, canivetes., canos,
datais" canudinhos, canudos, carreti.
lhas, castiçais, ~rama cavadeiras, ca
valetes de ferro, centros de mesa, dia.
leiras. chaminés, dianfradorea. chapas
não de outras classes, chaves de broca,
chaves de fenda, chaves de parafuso.
chaves em geral,chaves inglesas, chtn.
veiros comuns, cinzéis, Coador" coLerei de mesa. tolheres de- pedreiro,
tompoteiras, condias: conexões Para
encanamento, corantes não de outras
classes, corta-arames, cortadores de gra..
ma e outros. cremalheiras, crernones.
ferros comuns para passar roupas, fen.
ros de plaina para cortar capim, anhos,
curvas de cano, de refarço, etc.,
cuscuzeiros, cutelos, descanso para ta..
leres, para ferrai, etc.,_discos, distintivos , (exceto da classe 25), dobradiças,
enfeites não de outras classei.• engates.
engrenagens (exceto partes de máquinas), envólucros, enpdas, et:atadinhas,
enxós, escareadores, escopros, esguichos, espalhadores para mictório, -espelhos metálicos, esporas, espremedores,
espumadeiras, esticadores (ferramentas).
esticadekas (ferramenta), esto'os, estribos pata montaria, extensões, facas,
fechaduras, fechos, ferraduras, ferralhos, linguetas, luvas não sendo partes
de máquinas, foices, folhas para fins
diversas, forcados, fannas,formões,. forquilhas, freios para animais, /rasas, irl.
gideiras, fruteiras, funis, furadores manuais, ganchos garfos, globos, goivas
não de outras clames. grampos, grossas, instrumentos cortantes não de ou..
traz classes, instrumentos perfurantei
não de outras classes, jardineiras, jan.
ras, ladrões para caixas d'água, lâminas
nilio de antras classes, lamparinas, latas.'
latões, lava-dedos de mesa, leiteiras,
leiteiras. letras de metal; limas. %latões,
letras de metal. limas, Ihintões,
chactin.")aif . mossas, rosetas, peças não
fie outras c2asses, terrinas, tesouras, rebites, -rosetas, pendentes, marretas martelou, qual:eiras _
aasae: 21
Artigos • Alavancas de. câmbio, ambito
Lindas' e suas partes Integrantes, amor.
tecedora, de veículos, aros para vdf
Pd" automóveis e suas partes integrantes, auto-caminhes, e suas partes
Integrantes, auto-motrizes e suas partes
Integrantes,, aviões e suais partes Iate.
grant", bales para navegação aérea a
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e suas partes integrantes, bancos de veicules, barcas e suas partes integrantes,
barcos e suas partes integrantes, bicicletas e suas partes integrantes; botes
e suas. partes integrantes, bondes e suas
partes integrantes, braços para veículos,
breques, calotas, câmaras de ar para'
velculds. camionetas e suas partes inte(:..-;:rites, caminhes e suas partes intee,ates, Canoas e suas partes integrantes, ,carretas e suas partes integrantes.
tegrantes, caminhões e suas partes inteçrantes, carroças e suas partes, carrocertas, carros irrigadores e suas .partes
integrantes, corroí reboques e suas par-,
te integrantes, carros tanques e suns.
partes integrantes, cascos de embarcações, chapas para veiculas, chassis, desligadeiras de veiculas, direções de veiculas. chessis, dirigiveis e suas partes
integrantes, dragas, eixos, de direção
de veiculas, eixos de veiculas, elevadores, embarcações e suas _partes integrantes, .engates de veiculas, escadas
rodantes, escotilhas; estribos de 'veículos, freios de veiculas, fronteiras para veiculo, furgões e suas partes integrantes, guidões para. veiculos, hélices
—.de veiculas, lanadas, lanchas e suas
partes integrantes, lemes, locomotivas'
e suas partes integrantes, Manivelas para veiculas, mastros, molas de veiculas,
motocargas e suas partes integrantes,
rebocadores e suas partes integrantes,
remos, rodas de veiculas:. carros, motores e suas partes integrantes; motocicletas e suas Partes integrantes, motodclos e suas partes integrantes, navio
e suas partes integrantes, ônibus e. suas
partes integrantes, para-brisas para vaiculas, para-choques de veículos, paralamas de veiculas, pedais de cambio,
petroleiros e suas partes Integrantes.
pick-ups e -suas partes integrantes,
pneumáticos de veiculas, pontões de
:veiculas, radiadores para veiculas, raios
para bicicletas, selins, toletes para' veiculas, tratores não agriccdas, veiculas
e suas partes Integrantes, traem, trokibus e suas partes integrantes, arucks
e suas partes integrantes, vagões e
nuas partes integrantes, vagonetas e
• Mias partes integrantes, varais de vet.
varetas para. veiculas
.N9 835.601

N9 835.603

ando

N9 835.608

-

oznariAasileira
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Requerente: "AR-MO" — Itepresenteções Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 10
' Artigos: Aparelho% tidoterápicos

149 835.604

Ind.8IfFatelleira.

- N'835.615

Inas

)
Requerente: Pensão "Baltie" Ltda. Requerente: Sorvetes Olizapie Ltda.
Local:- São Paulo Local: São Paulo ' • ,
'
.
Classe: 41
Classe: 41
Artigos" Sorvetes
Artigos: Pratos rápidos variados; lanches de tedas as espécies, petiscos e
835.616
petisqueiras, refeições em geral, plz' zas e churrascos
179 1135.610

Requerente: Calçados "alma" Ltda.
Local: São Paulo
Clame: 36
Artigos: Calçados de Pildas as amém
cies, para homens, senhoras e
crianças
Iq9 835.605

tIná4e4

asneira)

Requerente: Indústria e Comércio de
Calçados Lauren Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Alpercatas, botas,chine1,
sapatos e sandálias
Is! 835.617

'YTIOUTgAtailes.ra
Requerente: *Instalfer" -- Instalatrasileiri
rsequáente: A. Germano
dora de Esquadrias Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
Classe: 16
Requerente: Têxtil-Duomo S.a.
Artigos; Farinha de milha farinha
Artigos: Estruturas raetalicas para
de mandioca e fubá
Local: São Paulo .
construções, grades de proteção, graClasse: 36
.
des para muros. ..,squadriaa, portas e
N9 835..618
Artigos de vestuário de Md& sorte,
portões
Inclusive de esportes e para crianças
N9 835.608
INV 83.611 •

Ind
Requerente: Indústria Metalúrgica
"Grad-Per" Ltda.
Local: São Paulo
'Ind. Brasileira
Classe: 18
Artigos: Estruturas metálicas para
construções, grades de proteçãoa graRequerente: Frandsce Sorrenti
des para muros. esquadrias, portes e Requerente: Têxtil DUomo S.A.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
portões
Classe: 38
Classe: 36
Artigos: Papel e papelão
Artigos de vestuário de Ude sorte.
N9 835.607
Classe: 50
.
Inclusive de, esportes e para crianças Atividades: Gincanas
•
e esportes em
alv 825.612
geral
lleirti •
249 835.619
11 :1 A 13 O R le
Requerente: Lanches ' "Cardear Ltda
Local: São Paulo

Classe: 41
Artigos: Pratos rápidos variados, lan- r
ches de Vidas as espécies, petiscos e Itequerente: Lanches Sabor Ltda.
petisquetras. refeições em geral, ptsLocal: São Paulo
zas e churrascos
Classe: 41249 835.609
Artigos: Para distinguir genéricaRequerente: Indústria ae Calçados
mente lanches em geral
"São Miguel" Ltda..
Local: São Paulo
. N9 835.613
Classe: 36
1
Artigos: Calçados de tõdas as espécies, para homens, senhoras e
'NOVA CONàOLÀ0D

IgkáLE01121Ma

‘Inda.1-492sile.u:a
Requerente: Já-Pão Padaria e
Confeitaria Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Bolos, doces e pães
149 835631

crianças

3
ank...-BUR-W.S.12=94

N9 835.602

AR ------2.1. eira.
Bras

-

_

RepresenRequerente: "MO-AR"
tações Ltda. .
-

Local: São Paulo
Classe:
49

Artigos: Brinquedos em forma de
animais, bolas. balame de brinquedo.
brinquedos raecanicos, brinquedos em

toma de instrumentos musicais, brinquedos em forma de armas. brinque•os em forma de ferramentas. brinquedos em forma de máquinas, jogai e passa-tempos em geral, .

4

(r»

40.\\n ‘5,1
0;r7

IR4WHh(WN

ReqUereníe: Confeitaria -Nova Consolação Ltda.
- Local: São Paulo'
- Classe: 41
Artigosr Bolos, doces, caramelos, pães,
biscoitos e bolachas
os ei-guiss !miramos mien salas
:aduneis Er:distr.
N9 835.614
Rege:Tante: Victório Vera Versa
Local: São Paulo
• Classe: 39
Artigos: Jornais revistas, livros.
tõrias em quadrinhos, álbuns vara f•gurinhas, publicaeões impressas em
geral
,

•^'•

Á. B

Brasileira

Sorveteria ABC Ltda.
Local: Saci Paulo
Classe: 41
Artigos: Sorvetes

"24M121.10ADO4 •
ROUHDALENSE,
Requerente: Abel Batista
Local: São Paulo
Classe 41
Titulo N9 835.632

SEPARADO
Ind:
braelletra5
Requerente: Irmãos' Cury
Local: São Paulo
Classe' 41
Artigos: Arroz,

Ciar
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/t9 835.844

N9 835.63'1

Ja;:3:,0 C.3

1

N9 835.647

,
jle

Ind. oraslleira

and.
Requerente: . Metro Metalúrgica
Amprhe Ltda.
Local: São Paulo Classe 8
.ArtigaS: 'Abatajour, ventiladores,
iransistores, aparelhos de refrigeração, aparelhos refrigerados, apare~ de ar condicionado, chuveiros
elétricos, chaves elétricas, chaves automáticas, baterials, mostradores
aparelhos elétrical, fios, ferros elé7
tricas, aparelhos receptores.
N9

835.634

TAILLA
"
~leira
Requerente: Indústria de Brinquedos
Tania Ltda.
Local: São Paulo •
, Classe 49 •
Artigos: Revólver de brinquedo, soldadinhos, dados, jogos de damas, espingardas de brinqueao, gangorras,
armas de brinquedo, automóveis
para crianças aviões de brinquedo,
balanços barras para esporte, jogos
de, bilhar, bolas para quaisquer jogos, linhaa de guda bonecas, caiaiIlha de música quando brinquedo,
boneco, carrinhos para criança e
chocalhos.
N9 , 835.635

"CÚDI-ALIAITO
Requererlte: Albuquerque élD Cia.
Local: São Paulo
Classe 8
Titulo
N

.II

CANCIAMO

9 835.638

PHAV

H

Ind. --Waslamira
• Requerente: Panificadora Ramy
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão
N9 838.838

•
I ND. BRASI LEI EL&

Requerente: Cluffo & Preybergert
19/C
_
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: A.ssessoribs Para Jornais,
revistas: editora* e Publicidade.

Requerente: Indústria e Comérclo de
Artigos para Caça e pesca
"Canoamar" Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Varas de pescar, linhas de
pescar, anzóis, caniços, para pesca,
carroséls, rade de pesca, cordas de
tripa, para pescas, rédea de caçador,
e a,rtigos para caça, não de outras
classes.
N9 135.839 /

IND.BRA
' SILEIRA

,Ind.Brasileirà:

Eletrônica afalinari Ltda.
São Paulo
°Atlanta" TBáxi
aktaAéreo
Claase 8
Classe 8
Abaixa-luzes; abajures, acendedores,
acumuladsres, adaptadores, antenas, Abaixa-luzes, abajures, absorvametros,
alternadarea de corrente elétrica, alto- acendedores, actinemetros, açucarime.
falantes, amortecedores elétricos, am- troa, acumuladores, ae.aptadores, anéis
pliadores, , amplificadores, aparelhos de calibarar, anemOmertos, antenas,
de Luminação, aparelhos de rádio, aparelhos acionados por moedas, ama.
de regular luz, e som, apa- relhos aerofotogramétricos, aerónie.
Requerente: Malharia La Suremia a--arelhos
relhos de som, aparelhos reatores, troa, alcoolômetros, alternadores cle
Ltda.
aparelhoe radiofónicos, aparelhos re- corrente elétrica, alto falantes, amara,
Local: São Paulo
produtores de sons, e imagens, apare- ta.deiras, de uso doméstico, amortece.
Classe 38
, , dores elétricos, amperiraetros,
blusas, lhos sonoros, aparelhos toca-discos
Artigos: Anáguas
ventiladores, aquecedoras, pleidores, analisadores, aparelhos de
blusões,' botes, cache-aols, calças, aparelhos
aparelhos de física, apta.
calcinhas, c..misetas, canassolas, com- asprladores de pó, autoclaves, beae. •faflatstação,
rias, buzinas, câmara de televisão, Mala de fotodecalque, aparelhos as
binaÇões, echarPeS elléOaa, malollota, crunpaninhas
loteara-ia,
aparelthos
de „ geodesia,
elétricas, chapas de apalenços, meias, es.saoos, soutiens, e
relhos, elétricos, chassis, chaves elé- aparelhos de geometria, aparelhos
vest-dos.
tricas, chuveiros elétricos, cbmutado- cinematográficos, aparelhos cosmo.
res, condensadores, conversores, dials, gráficos, aparelhos de agrimensura,N9 835.640
distribuidores de eletricidade, eje- aparelhos de alarme, aparelhos de ai.
tores, ebuliderfis, enceradeiras, espe- Ligando, aparelhos de ar refrigerado,
II lamba n
lhos para instalação elétrica, estabi- aparelho de assar, • azaireinos de asde pressãq. estabilizadores tronomia, aparelhos de cocção, apaire.
Ind, BrWleira Lzadores
de voltagem, cristal!' de rádio, evapo- lhos de comunicação interna, apare.
râmetros, exaustores, exceto de má- lhos de controle de calor, aparemos
quinas, faróis, faroletes, filmadores, c4) controle de ,dôrça, aparelhos de
• Birina Butique Ltda,
focalizadores para amaras, med:do- •Ontrole de movimentos, aparelhos de
res de freqüência, bases r chaves de controle de temperatura, aparelhos de
São ,Paulo
fusível, fios de aparelho* elétrico!, cortar tio (de uso doméstico) apara.
Classe 38
Anáguas, aventais, blusa, bhuiões, "flusches", grafonolas, gramofones, lhos de encerar (de uso doméstico),
calças, calcinhas, botas, cachecols, ca- gravadores, grupos conversores, Mi- aparelhos de engenharia, aparelhos
misetas, camisolas, maillots, meias, cadores de detenção de- curto-circui- de engomar (de uso doméstico), apa.
lenços, cuecas ceroulas combinações, to, indicadores 'te aparelhos elétricos, relhos de espargir, aparelhos de evaIntercomunicadores, interruptores, iso- poração, aparelhos de experiências
soutiens e vestidos
ladores, lâmpadas, lanternas de pi- cientificas aparelhas de iluininação,
lhas, holofotes, lentes, lustfes; lanter- aparelhos de institutaf de beleza, apaN9 835.841
nas simples e elétricas, megafones, relhos de -matar insetos (não agricb.
microfones, painéis de aparelhos elé- las), aparelhos de medição; aparelhos
• ir S
"G
para-rala, -pilhas elétricas, dick- de observação, aparelhos de ordenha,
Ind.
asneira tricos
ups, pipetas, blusaa,..projetores de luz, aparelho de pesar, aparelhos de pro,
projetores de filmes e imagens, rá- teção contra acidentes, aparelhos' de
dios, reatores, refletores, tomadas, ao- rádio, aparelhos de refrigeração, apaBar e Café Gomes Ltda.
quetes, registro. para luz, rela, rei- relhos de som, aparelhos de ainaliza.,_
São Paulo
.
sistencias rallofonos, sereias de alar- ção, aparelhas desinfetadores, apare.
Classe 41
Lanches de: Ancha, mortadela, pre- lua, sistemas de Nem a de iluminação, lhos de telecomunicações, aparelhos de
stmto; roz-bife, salame, paio, copa televisores, toca-discos, transistores, televisão, aparelhos fctogramatrices,
tubos aeasticos, tubos 4 condults", vál- aparelhos fototelegráficos, aparelhos
,salsichas e churrascos
vulas elétricas e de comporta, volti- gaseificadores, aparelhes g eof teima,
aparelhoe inetereológicos,' .aparelhos
metros, voltumetros, vibradores e
N9 828.642
ozonizadoreí, aparelhos náuticos-dm.
tiladorea
titicas, aparelhospasteurizadores,
aparelhos
raatores, aparelho radiola.
N9
835.645
SFEMREPPRA
nicos, aparelhos refrigeraddes, aparelhos radlotelegráficos, aparelhos re.
Ind. Brasileira
produtores de imagens,: aparelhos si.
naladoree, aparelhos soldadores, aparelhos sonoros, aparelhos telefônicos,
afercadinho Nossa Senhora ele Lourdes
aparelhos telegráficos, a parelhos terLimitada
mostatos, aparelhos toca-discos, apa'
São .Paulo
relhos ventiladores, apitos não de
Classe 41
'
outras classes, amace/dores, aspiradoArroz, feijão, batatas, farinhas, fubá,
res de pó, assadores, autoclaves,
milho, chá, cebola, alhos, queijo, revos automáticas baterias, balanças,
queijões, vinagres, salame, salsichas,
balizas, batedeiras de uso doméstica
macarrão, bolachas massas alimenta.
benjamins,
binóculos, bitolas, boblhas,
cias, pão, bolos e massa de tomates
bombas de ar mecânicas, borboletas
automáticas, bules elétricos, buzinas,
N9 835.648
bússu/as, caixas automáticas, não de
outras classes, calibradores, •câmaras
Atianta" Taxi Aéreo Ltda.
fotográficas, câmaras de televisão,
1
•
Bah'a
cartas geográficas, cartasa.astrográ-InAa"LAILlitaira
ficas, cartas náuticas, anisais, chaves
• Classe 33
elétricas, chuveiros elétricos, diais, diaIndenta comercial
Sobral II Saraamed Ltda:.
fraguas, discos autém.ticos, esquadro,
São Paulo
exceto para desenho, cristais de ré,.
2479 835.848
dils, filmadores, filmes revelados, biralasse 41 cos automáticos de-gás. geladeiras,
Peixes em conservas, extrato de to"flushes" instrumentos de cálculo,
mate, lentilhas em conservas, ervi.
Listimmentos matemáticos
lhas, em conservas goiabada, banaAbotoaduras, abridores
Cl
nada, pessegada, -massa `para sapa
de latas," de
malhos alimentícios, banhas, man"Atlanta" Táxi Aéreo Ltda.
alua, aços para afiar, açucareiros.
•
Bahia
teiga, massa alimentícias em comer.
adornos exceto, jóias' e imitações de
vas, Mantas em cuiservas, e mostar.
Olasea 33
afiadores, anéis exceto jota ou
• • Titulo
da, pimenta, eeu. conietvae matotd • .
parte de
máquinas, aparelhos de café,

" ATLA:NTA
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aparelhos de chã, aparelhos de cozi- embarcações e suas partes integranN9 835.651
W 835.667
nha, apitos, alavancas, alargadores, te; engates de veiculai, escadas roasdravas, algomas, alicates, almoto- dantes, escotilhas, estribos de velou.tias( alviões, ancinhos, cabides, cabos, loa, freios de veiculo; fronteiras para
1.2.-a
!
caçambas, caçarolas cachepts, cadea- veicules, furgões e suas partes inteIMOMOVEL =IBM DA. Lila
dos, cadinhos, cafeteiras, caixas (in- grantes, guidões para veiculo. héliclusive para relógio), arames lisos ou ces de veiculo; jangadas e suas par- Frigorinco e Açougue "Santa'Ana"
Zarpados, arcos de serra, arcos de pua, tes integrantes, lemes, locomotivas e
lamitada
Requerente: Moacyr &mame
argolas. para guardatapos e simila- sura partes integrantes, manivelas
_ ado Paulo
Estabelecido em São Paulo • •
res, aros para 'guardanapos e similares para veículos, mastros, molas de reiClasse 41 •
Classe 33
aros para óculos, armações arrancas culas, motocargas e suas partes inte- Para distinguir e proteger carnes fresTitulo de estabelecimento
Sachas, arrebites, arruelas, assadei- grantes, rebocadores suas partes in- cas, secas, em conserva, embutidas ou
ra; atiçadores- de tosto, *meeiras, tegrantes, remos, rodas de veiculo;
enlatadas
- 119835,653
bacias, bainetas, balzslas, baldes, ban- carros motores e amtá Pa rtes integran
dejas, barris, baterias de cozinha, be- tes, motocicles e suas* partes Anta
119 835.652
bedouros, bctumadeirits, bigornas, bi- palites, motociclos e suas partes insagras, biscoiteiras, bonsbonieres, bo- rascantes, moto-furgões e suas partes
TIBERIAS
tões, puxadbres, braçadeiras, bigor- tes, motocicletas e '411tIS panes iateBrasileiíE\
DAYTON
'nas, • bridões, para máquinas, brocas, grantes, para brisas de veiculas, paraInd. Brasileira bolas não de outras cia,sses, bules. ca choques de veiculas, para-lamas de
beça.; crivos, cruzetas, cubetas, cubos, vesculos, pedais de ` cambio, petroleiros
Requerente: Indústria de Tecidoss e
ambas, caldeiros, canecas, canivetes, e suas partes integrantes, pneumáticos
Confecções Tiberias Ltda. •
canos, cantaras; canudinhos, canudos, de veículos, pontões de veiculas raios Requerente: Industrie, de 1 Tapeies
Estabelecido em São Paulo
Bandeirantes S. A.
carretilhas, castiçais, cavacais, cava- para bicicletas, selins, toletes para •
Classe 23
; deiras, cavaletes de ferro, centros de para veiculas, tratores não agricolas, • Estabelecido em São Paulo
Artigos: Tecidos de algodão; alpaca;
Classe 24
Lesa, abalais* chabsés, chanfrado- veiados e suas panes integrantes
Artigos: Alamares; cadarços; cordões cambraia; cânhamo; ecoa; casemires. cha pas :Ais le outras classes, troles, troleibus, e suas Partes inte- para
cordéis; entretelas; ra; cetim; crepe; cretone; flanela;
chaves de broca, chave de fenda, aba- grantes, trucks e
partes inte- fitas;calçados;
fitilhos; pingentes e galões fustão; gabardine; jersey; juta; lã;
Ves de parafuso, chaves • em geral, grantes, Timões e suas Partes Intelinho; malha; morim; nylon; opala;
para cortinas
cnaves inglesas, chuveiros comuns grantes, vagonetas e suas partes luteseda tafetá; caluda
Classe 34
' cinzéis, coadores, coaieres de mesa, gasntes, varais de veculos, varetas Artigos: Capachos;
cortinas; cortinacolheres de pedreiro, compoteiras,
para veiculo&
Classe. 38
•
dos; encerados; linóleos: oleados; Artlgoa: Anáguas;
Classe 50
conchas, conexões para encanamenaventais: . blusas;
to, 'correntes não de antraz classes Serviços de transportes emgeral, passadeiras; Persia nas e tapetes blusões; camisas; cambadas; camisocorta-arames, .cortadores de grama. e coletivos e de carga; por. vias aérea,
las; calças; combinações, cuecas;
19 835.653
-outros, c.remalheiras, cremones, fer- terrestre e maritImas; serviços de tucueiros;
cachecol; echarpes; espartiroa comuns de passar roupas, ferros de rismo, agenciamentos planejamentos;
lhas; fraldas; gravatas; japonas ia"
plaina para cortar capim, cunhas, organização e orientação de viagens,
1 quotas; jaquetões; lu-na; lenços;
curvas de cano, de ref ço, cuscuzei- e excursões serviços de despachos, e
maiôs; paletós; pulavas, quinamos'
ros, cutelos( descanso para talheres,
entregas encomendas
Ind.ffigasileira
robes; roupões; salas; saiotes; susta!
_
para ferro, discos, distintivos (exceto
.
rex; tales e vestido
835.648
da clube 25). dobradiças, enfeites não
de outras classes, engates, engrenaN9 835.659
Requerente: Indústria de Tapetes
gens (exceto partes de máquinas) não
Bandeirantes
S.
A.
de outras classes, engatossengrenagens
• Estabelecido em eláo Paulo
!FE D1402
• (exceto partes de máquinas) envedus
Classe 24
aras enxadas, enzadinhas, enxós, esArtigos:
Mamares;
cadarços;
cordões
careadores, escopos, esguichos capapara calçados; cordéis; entretelas;
•
lhadores para mictório, espelhos mefitas; fitilhos; Pin gentes e galóeg
Requerente: Primei Refrigeração
tálico; esporas, espremedores, aspopara cortinas
Ltda. '
madezas, esticadores (ferramenta).
Estabelecido em 3a.o Paulo
esticadeiras (ferramentas), teesa
tte:
Classe 50
149 835.654 estribos para montaria. exn
Cia. Tropical de Roteia
Objeto: Manutenção; montagem e refacas, facões, fechaduras, fechos, fera
Sio Paulo
forma de: ~aras frigorificas; comramentas, ferrolhos, lin.guetes, luvas
pressores e evaporadores
Classe 50
•
não sendo parte de máquinas, foices, Serviços de turismo
e viagens: Plafolhas para sfins diversos, forcados, nejamentos; orientação
fasgei.ra
N's 835.660
organizafôrmas, formões, torquilhaa, freios ção de viagent e excursões,eserviços
de
para animais,- !rasas, frigideiras, fru-1 transportes
POLTAINITLIA
geral, cole ivos e tde
Ironstantlnos Arlstodolltira; !Unis, furadores manuais, irar.- comas, porem'
Ind. Bras11e.ra G À
vias, aérea; matitima ou Requerente: los
chos, garfos, globos, golnas não de terrestre; agerri
Maroudis
a
menlos;
reservas
de
Estabelecido
em
São
Paulo
cetras classes, grampos, grossas,
.e tonna para extrumentos cortantes não de outras partagens e hotéis;
Requerente: Editara Poltantéia Lida,
Classe 38
cursões
chinas, instrumentos perturantes não
Estabelecido em São Paulo
Artigos
de
vestuário'
e
roupas
feitas
- dr. outras classes,. jardineiras, jarras,
em
geral;
inclusive
calçados:
agasaClasse 32
jarros, ladrões para caixa dágua, lá836.649
lhos; blusas; calças; casacos; capas; Artigos: Almanaques;
eabuns impresminas não de outras classes, lampaabales; chapéus; casacos de pele; sos; talendários; catálogos;
crónicas
rinas, latas, latões, lava-dedos, de me.
gravatas; jogos de. tangeria; luvas; Impressas; folhetos imanamos. tolhina, lavatórios, leiteiras, letras de melenços;
meias;
penhoar;
pulover;
quiabas Impressas; história linpresta;
tal, limas, limatões, pinças não de oumonos; robe de chambre; salas; jornais;
livros; música* Impressas;
tias classes, terrinas, tesouras, rabigrad; atolas; tater; vestidos
orações impressas; publicações Imtes. roseta; pendentes, marretas,
pressas; revistas impressas; romances
martelos, matrizes, raantegueirtia
119833655
Impressos
• Classe 21
Alasszteas de carablo, sunbulkaelest
2(9
835.661 •
so impava).
suas partes iritetrantes, amortecedores
•SKINDO
de veiculo; -aros para veiculo& autoIndo Brasileira
UsTRIA DE TE.
• ~ele e tuas partes integrantes, auto-caminhões e suas partes integranIDOS B COMO..
tes, auto-motrizes e suas partes intevES T1BERIAS - ^
Requerente: Iraidenar amo aleti
gret
r
grantes, aviões e suas partes integrane'Francisco
Cruztes, balões para naveajteáo aérea e
Estabelecido em SM Paulo
Requerente Indústria de 'Tecidos tf
Ittprestios .ROdoval" Ltda. I
suas Partes integrantes, barcos e suas
Classe 32
Confecções Tiberias Ltda.
São Pauto
partes integrantes, bicicletas e suas
DM
conjunto
musical
Estabelecido em São Paulo
partes integrantes, bondes e suas parClassé
50
Classes: 23 • 88
tes integrantes, botes e suas partes
de serviços de transportes
memese
•
- Titulo
Integrantes, braços para veículos, bre- Prestação
rodoviário.
de
cargas
•
ques, calotas. danaras de ar, para
219 835.462
veículos, camionetas e suas partes inN9,835.650
• txranted caminhões e suas partes
IndP' iOásileira
integrantes, canoa e suas partes integrantes, carretas e suas partes 111partes integrantes, ~rapai' e suais
Requerente: Casa Lidia Metro
Partes integrantes, carroaeriaa. carros
Doméstico Ltda.
ir:igadores e suas partes integrante*,
Estabelecido em São Paulo
carros reboques e _suas parta. inte••
Classe 8
rsetar carros tanques e sues Partes
IND.. BRASILEIRA
Artigos:
Abajures;
aparelhos
de
ar
h‘tegrantes, cascos de' einbarcacões,
Alcides Mance
refrigerado;' batedeiras; chuveiros
chapas para veiculo; chassis, desligaSão Paulo
elétricos: encera deiras; ferro para
dei ras de' veiculas, direções de- veiClasse
24
calos. dirigíveis e suas partes integran- Para•disthi guir e oentasár elbstices "ae"" e " "mar; fclareirõ. "8"; Requerente: Disanflex Comércio e '
geladeiras;
Representações Ltda.
te; dragas, eixos de direção de rei-, , encapados, Para eonf eeesõ
es
:11)
rádios
ladeSras:
e televisorialeiltficadcres;
Estabelecido em Sao Paula
leulee, eixos de veiculas,' elevados"
•
• 4121AS
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teia de linha; fios de celulose para ger ale, refrescos em p6, refrescos em relhos de partida e de parada de apaa
Classe 50
relhos de controle; intrumentos e
Marca de serviço a ser utilizada pela tecelagem; Unhas para bordar; linhas xarope, sodas, sucos da frutas para aparelhos
para impedir a propagaM
bebidas.

requerente no ramo de representa- para coser; linhas para tricotar; tios
Plásticos: Para tecelagem; fios de
çrties e colocação de pisos •
rayon para tecelagem; tios para tecelagem;
fios; linhas e lãs para tricotar
249 835.663
249 835.668

AVIAO DA
AM
I
ZADE
mó. stmeatin4 I

N

".,AOUARIO
1nd, -Brasileira
Requerente: Panificadora Aquário
Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Pilo
249 835,569

Requerente: Eduardo Joaquim
Príncipe
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
'Artigos: Almanaques; agendas; anui-rim álbuns; boletins; catalogos; folhetos; ornais; livros Irai:reme: revistas; Õrgãos de publicidade; programaa. ra senicos; rád.o-teievidonados
e cinematográficos
149

835.684

TOD,701.,."
;Incl.Brasileira
.
•
Requerente: Indústria e Cçmérelo
ajo" Ltda.
Estabelecido em São. Paulo ,
•
Classe 28
:Artigos: Açucareiros; atentei: baldes;
bandejas; bombonieres; bules; cabides; cestos; compoteiras: confeitarias;
, copos; espalhadores de água:" espremedores; estojos; fruteiras: garrafas;
jarars e manteguetra
Classe 35
•
Artigos: Ar/as; boleais: peles de
búfalo; peles de castores; aparas,: arretos;, peles de boi; camurças; pele
de carneiro; chicotes; peles de coelhos; pela de docinha; malee• Inaletu; mantas; palmilhas: sacolas; vaUses; vasilhames

ANDRALUZ
Ind. Brasileira
Requerente: ledos e Latleinios
"Andreias" Lida.
Estabelecido em São Paulo
-. Classe 41
Artigos: Queijo; doce de leite; requeijão; manteiga; coalhada, yogurte; leite; salame; salsichas, mortadela; presunto; rosbife; tucinhoo e carnes verdes linguiça; paio; thutiço;
I
banhas e peles

Indarasgeira
Requerente: Cervejaria Mãe Preta
Sociedade Anecima
Local: São Paulo
Classe: 42
-..
Artigos:" Aguardentes, -anima, aperitivos, bageceira, batidas, bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas fermentadas não medicinais, bitter,
brandy, cachaça, cervejae, chopps, cidras, conhaques, fanei, sucos alcoólicas, vinhos, genebra, genebrita,
gengibirra, gerebita,• gin, pinger alcoólico, grespa, hidromel alcoólico,
kirsch, kunustel, nobres, marasquinhas,
negar alccólico, parati, pipermint,
ponches, quinados, rum, vodka e
whisky.
249 835.675

T, H

-

KING8TONES.

4 METAMOPRES 0
,Ind. Brasileira g

249 835.876'

Requerente: Indústria e Comércio
Metaraolires Ltda.
Estabelecido em São Paulo •
Classe 5"
Artigos:- 'Aço; adesivos metálicos; alpaca; aluminio; aparas -de metal;
Metais em barras; bronze; chumbo;
cobre; ferro; metais; fundidos; gusa;
manganês; colas metálicas, ligas metfdicae; soldas metálicas:eucata de metal e zinco
249 835.871

"QAPW$-ESTUDOS-4

Requerente: Rebeka Lavanderias 'de
Luxo Ltda.
Estabelecido em São Paulo
'Clame 50
Serviços de lavanderia

tit.A

Requerente: Mauricio Remando
Local: São Paulo
Classe: 60
Conjunto musical.

DE DIUNErtCADO

REBEICA
'
"[Ind. Brasileira' r

ISA

249 835.670

NO 835.665

"

No 835.874

OPI,

NIXO "
Requerente: Mauricio Shimabukuro
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
249 835.673

P. MONTI /
t
Brasileira - e
,

de calor; válvulas controladoras de
temperatura; instrumentos e apare/hos de contrôle de temperatura, com
ou sem registro continuo e peruas-e
nente.

• N9 835.679
GIRORATIC
Requerente: Bristol-Myers Company
Local: Estados Unidos da América
, Classe:- 48
Artigos: Perfumarias, cosméticos, deu.
tifriclos, sabonetes e preparados para
o cabelo. Artigos de toucador e esceivas para os dentes, unhei, cabelo e
roupa.

10 835.680

HEXADBRM
Requerente: Bristol-Myers Company
Local: Estadas Unidos da América
Classe: 48
Artigos: Perfumarias, cosméticos dentifriclos, sabonetes e preparados para
o cabelo. Artigos de toucador e uca.vas para os dentes, unhas, cabelo e
roupa.
249 835.681

TWGGY

Requerente: Josarice Conde Soares
Local: Guanabara
•
Classe: 38
Vestuário em geral, roupas
Requerente: P. Menti — Indústria e Artigos:
para senhoras, calças, soutiens.
Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
Local: São Paulo
249 835.882
Classe: 8
Local: São Paulo
•
Artigos: Aparelhos elétricos Para encerar, aparelhos elétricos para aspirar pó, aquecedores elétricos, batedeiras elétricas, baterias elétricas, estuE BOUT1OUÈ fas elétricas, fonógrafos, ferros elétricos, filtros para rádios, geladeiras.
Twiggy Salão e Semi:Içarei
Interruptores elétricos, medidores el&- Requerente:
Local: Guanabara
tricos. projetores de cinema; e de foClasses:
33 e 38 — Titulo
tografias, rádios, sorveteiras, telefones,
telégrafos, televisores, tomadas de
249 835.683
correntes, transformadores.

TWGGY
,JAIÃO

249 835.877

20VEIBRAS
Ind y Brasileira"

1
Requerente: Santiago Barroso'
Machado
Requerente: "Covelbrás" -- CompaLocal: Paraná
nhia Comercial de Veículos BrasileiClasse: 48
ros Ltda.
Artigos: Cosméticos
Local: São Paulo
\' " SIM "
Classe: 21
Requerente: GELAR — Serviços de
Ind. Brasileira
Artigos : Automóveis, caminhões,
Refrigeração Ltda.
aviões, amortecedores, alavancas de
Local: São Paulo
câmbio, breques, bicicletas,- carros,
Requerente: Etim — De-senhos CoClasse: 50
carroce/las, chassis, direção, eixos de
merciais Ltda.
Marca de serviço.
direção freios, para-lamas, paraEstabelecido em São Paulo
brisas, ;selas para veículos, varetas Requerente: Irmãos Carmo Ltda.(
N9 835.672
1 Classe 25
de contrôle.
Local: Goiás
Desenhos comerciais' ti propaganda
Classes: I — 2 — 3 — 48 -24' 835.878
FRUTINI
N9 835.667
No 05.686
Ind. Brasileir

249 835.668 •

CONE-BLACK 0 • .
.:Ind 5 Brasileira
:"

Requerente: Prutini Indústria de
Refrescos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Requerente: Indústria de Linhas
Artigos: Aguas gasosas, artificiais,
Cone-Black Ltda.
Estabelecido em São Paulo
águas gasosas naturais, água magneClasse 22
p lanas naturais, águas naturais nal
bebidas espumantes, sem
Artigos: loos e linhas; fios de algo- medicinais,
dão; fios de linhas para bordar: fios álcool, bebidas não alcoólicas. essencânhamo para tecelagem; carro- elas para refrigerantes, garapa, gin.
.

T-L-

C)\"/

'Requerente: The partlow Corporation
Local: Estados Unidos da América
Classe: 8
Artigos: Instrumentos e aoatelho medidores de temperatura para a indústria; instrumentos e aparelhos de registro contínuo de temperatura; termômetros para_ uso químico, cientifico e industrial; instrumentos e apa-

Requerente: Sociedade Cinoo
de Março Ltda.
Local: Goiás
Classe: 32
Artigos: Um jornal imIsresee

,

Artigos: Espanadores; escovas comuna, lambazes, rodos, tascov5es, vassouras e vasculhos
Classe: 45
Artigos; Agua lavadeira; alvejantes,
amido, anil, cara para assoalhos, detergentes, esponjas de aço, esponjas
para limpeza, ia de aço, lixas, material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, pairia de ato,
panos para, polir e para limpeza. pomadas para calçados, preparados para
polir é limpar madeiras, vidros e objetos, sabões ein pó, em pedra, em
liquido, em pasta e em flocos,
saponaccos, solam:as
.Classe: 48
Artigos.. Artigos de toucador e lacafumaria em geral: agua de colónia.
água para • a pele, batons. brilhantinas,
cosméticos para o cabelo,.cre111
(./3
rum para a pele, cosméticas para a
pele e para os cílios, depilatorloa, da.
esponjas, escovas para
neenerent?s; Ama leu José Batida' aodorantes„
toucador, isques, pasta para dentes,
•aback e Mancel Francisco Costa de perfumes,
pó dc arroz, rouge, remoSouza
vedores, sawnetes, sadnets e talco
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Classe; 50
Artigos: Marca de serviços de conAtis Idade:, PeFqUisa e planejamento
servação e limpeza em geral a
eec-ni.onico.
--No 835.'737
Nv 835.687

Na. 835.7,40-742

.Ne 835.684

(120

RADICESTS
Requeren:.et Radioe.sf.e — Comunicaç5as do Qesto Ltda.
Locai- São Paulo
Classe: 50 Art:gos: Exploração de serviços de
cumunicação„recebimento e transmissã.orde mensagens
"0 835.688

PRIBERT Instietr)..a Brasileira
Requerente: Grunspan & Be•rger
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36 •
Artigos: Artigos de vestuários e roupas feitas: blusas, casacos, canas. cintas, calçados, calças, ~lisas, camisetas, cuecas, gravatas, jogas de lingeria, meis, maiôs, pulava_ pijamas,
roupão, aborta, soutiens, uniformes
e vestidos

Anfa
Indústria
EletEteica
LAO
-

Requerente: Artel — indústria
Eletrônica S. A.
Local: São Paulo
Nome comercial

W9 835.788

Requerente: Mac Canil Erialcs,on
Publicidade S. A. \
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Na cadse
Classe: 47
Artigos: Na classe .
Classe: 50
Artigos: Na classe
a Na. 835.743-745
•

MOTÕLE0
•

IND•ause

•
Reguei-Elite: Mac Cann Erickson
Publicidade S. A.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Na clasSe
Classe: 47
Artigos: Na clase
Classe: 5',) •
Artigos: Na classe
Ns. /335.746-748
RODORAMA
1

BRAs,

Sequerente: Mac Cann Erickson
Publicidade S. A.
Local: São Paulo
Classe: 21
•.
Artigos: Na classe
Classe: 47
Artigos: Na alasse
Classe: 50
Artigos: Na classe

,

MACROCIAiTICO

ND. BRAS*

Requerente: Mc Cama Frickson
Publicidade S. A.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis, auto-caminhõas,
auto-motrizes, aviões, barCCS,
camionetas, caminhares, carreta*,
cairás achaques, carros-tanques, furgões, lanchas, locomotivas, motociclotas, motociclos, raotoafurgacs, motonetas, navios, d illhas.- petroleiros, .reboques, tratores r.ão agriccans — veículos, trans, troleibus, trucas, varaes,
vagonetaa e suas partes integrantes;
-éatrror
47,,arla,;
caloicala
s,sse
Artigo: Aldeai •carburaute, benzina,
carburantes, essências para mirificaçaci, fluidos combustíveis, fluidas lubrificantes, fluidos para 1:
dos para 'iluminação, fluida ,: para iluminação, fluidos para Isqueiros, gás
'combustível, gás para aguce:aliena:ta
gas para 'iluminação, gasoana, geléia
para lubrificação, gorduras para lubrificação e iluminaçã.o, graxas lu-.
brificantes, lubrificantes de qualquer
espécie, óleos lubrificantes, óleos pa- •
ra amortecedores,. ()leoa para aqueciMento, óleos para, -lubrificação, parafinas lubrificantes, petróleo refinaao,
querosene
•
Classe: 50
Aplicação: Como marca de aerviçoa
para distribuir as seguintes atividades: transportes, garaaas, oficinas
mecânicas, postos de stra.eos luarlficação, lavagem, troca de óleo, abastecimento de combustível
e congêneres)
835.755-7$7
•

• Airrocitálco
.IND. SRAS.

IHD‘ BRÁS*

maut irmas me

• comsnnIo S/A. 4,

Na 835.690494

IND.* BRAS*:

MILOME4RAGEM

• FADEItiAC FÁ/05104

•

URGEVIAS

Na.- .835.4159451

N9 836.689

Requerente: Fadem° — Fábrica
de Materiais de Construção S. A.
Local: São Paulo - •
Nome de empresa

JansIrn de 1968 .
_
Na. 8315.752-75e

MARIO OFICIAL (Seçto

vs.-feira 30

.t52

Requerente: Marte Paula Flore
Mouteverde Delebois
. Incata Guanabara
•
Claase: 16
Titulo de estabelecimento
Na 835.739
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-4J-IRASILEI-RA

Requerente: Super-Mercado
Lece-Limp Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Marte Paula Flore
Classe: 2
Monteverde Delateis
Artigos: Substâncias e preparações
Local: Guanabara
quinsicaa usada na agricultura e paClasses 36
ira fins sanitários: água sanitária, de- Artigos • artigos
de vestuário e roueodorizantes. aglutinados qiihnicos sa- pas feitas em 'geral:
agasalhai. anánitários, desinftantes, fertiliamtes do guas, bermudas. blusas,
blustfea. calgolo, sabão deeintetante, ácidos, for- ças,
camisas,
camisotas,
combinacõeS.
micidas, funoicidas. geri:atidas, inse- cuecas, salas, Casacos, 'ocos
de lin-eticidas, microbicidas. raticidas, 'herbi-i
rie, ?nafés, malet6s. rliarnas salda , de
°idas, antifunaos e defumadores
balaio, abria, ternos e vestidos
nassa: 29

Requerente: Mc Cann Erick=
Publicidade 13. A.
'Local: São Paulo
Requerente: Mac Cann Erickson
Classe: 2/
Publicidade S. A.
Artigos : Automóveis, auto-caminhões,
.
Local: São Paulo auto-motrizes, aviões, barcos, bicicleClasse: '21
camionetas, caminhões, carre.tas,
Artigos: Automóveis, auto-eaminhões, tas,
Carros reboques, carros-tanques, furauto-motrizes, aviões, barcos, bicicle- gões,
lanchas, locomotivas, motocicle.
tas, caminhões, carretas, carros re- tas, motociclos,
moto-furgões, moto.
boques, carros tanques, furgões, lan- netas,
navios, anattrua, petroleiros, ma
chas, loc,omotívas, motocicletas,mo- boques,
tratores
não
agrieolas — veia
tor-furgões, motonetaa, navios, ôni- culos, trens, taoleibus,
trucks, vagões,
bus, petroleiros, reboques, tratores não Vagonetea e suas partas
Integrantes;
agrícolas — veículos, trans, troleibus,
calotas, carroçarias
trucks, vagões, vagonetas e suas par•
Classe: 47
tes integrantes, calotas, carroçarias
Artigos: Alcoll carburante, benzina,
Clas.sa: 47
Artigos: Alceai carburante, benzina, carburantes, assencias para lubrificacarburantes, essências para lubrifica- ção, fluidos comtbustiveis, fluidos lua
são, fluidos combustíveis, fluidos lu- brificantes, fluída*" para 'freios, fluíbrificantes, fluidos para freios, flui- das para iluminação. fluídos para Ilupara iluminação, fluídos para is- minação, fluidos para isqueiaos gás
i dos
queiros, gás, combustível, gás para combustível, gás para aquecimento,,
uecimento, de para iluminação, ga- gás para iluminação, gasolina, geléia
, geleia para lubrificação, gor- p&a lubrificação, gorduras, para luduras para/ lubrificação e Iluminação, brificação e iluminação, graxas lugraxas lubrificantes, lubrificantes adie brificantes, lubrificantes ae qualquer
qualquer espécie, óleos lubrificantes, espécie, óleos lubrificantes, Óleos paaquerk
óleos para amortecedores, óleos Para ra amortecedores, óleos
aquecimento, óleos para lubrificação, mento, óleos para
pana:
parafinas lubrificantes,- petróleo refi- finfai lubrificantes, petróleo refinado,
querosene
nado, querosene
Classe: 50
Classe: 50
Ap/icação: Como marca de -serviços, Aplicação: Como
=Paca da, ser
para distinguir as seguintes atividadistribuir as seguintes ali
des: transportes, garages, oficinas para
dez: transportes, garagea, oficinas ,•-•
mertinicas, aosaos de serviços C/abri- mecânicas,
postos de serviços alubrificaçâo, la vaacmatroca de óleo, aba,- ficaçAoalavagern, troca de -óleo. abastecimento de combustível
tecimento de combustível
e com:Merca)
corciCIICUS)

Têrça-felra 30
as. 833.758/769

GASOCOFRE

leibanAs.
" Requerente: Mc C.ann Erários'
Publicidade 5.A.
Local: Sao Paulo
Caem 21
i Artigos: Automorms, auto-caminhões,
auto-motrizes, aviões, barcos, bicicletas caminhonetes, caminhões carretas,
carros reboques, cal.as tanques, furgões,
lanchas, locomotivi.% motocicletas, ino,tociclos, inotofurgõea, manarem% navios,
ônibus, puroleiros, reboques, tratores
não agrícolas — veículos, trans, trole¡' bus, trinicks, vagias, vagonetas e suas
partas integrantes; calotas, carroçerias.
Classe 47
'Artigos: Álcool carburante, benzina,
.carburantes, essências para lubrificação, fluidos combustíveis, fluídos lubrificantes, fluidos para freios, fluidos
para iluminação, fluidos para isqueiros,
gás combustível, gás para aquecimento,
' gás para iluminação, gasolina, geléia
para lubrificação, gorduras para lubrificação e iluminação, graxas lubrificantes, lubrificantes de qualquer ~cie.
óleos lubrifieante% óleos ' para amorico.. ardores, óleos para aquecimento, óleos
para lubrificação, parafinas lubrificantes, Petróleo refinado, queror.ene
Classe 50
Aplicação: Como marca de atraiçoa
• para distinguir as seguintes atividades:
Transportes, garagens, oficinas mediaicas, postos de serviços (lubrificação,
lavagem, troca de óleo, abastecimento
da combustível a congêneres)
' NS . 835. 761/763
t

•

•

GASOLES30
IND. BRÁS*

Raquerentan Mc Cama Elidam
Publicidade S.A.
Local: São Paulo
Clarim 21
•
Artigos: Automóveis, auto-caminhões,
auto-motrizes, aviões, barcoe,
caminr
ionetas, caminhões carretas,
canoa reboques, carros tanques,, furgões,
/anchas, locomotivas, motocicletas, motociclos, motnifurglies, motoristas, navios,
8nibus, petroleiro% reboques, teatores
. não agrícolas — veículos, trens, miaibus, truncks, vagões, vagonetas e suas
pertas integrantes; calota% carroceriss.
Clame 47
Artigos: Moo: carburante, benzina,
embaneMes, essências para lubrificação Doídos combustíveis, fluídos /abrifia:rifei, fluídos para freios, fluidos
para iluminação, fluidos para isqueiro%
gás combustível, gás para aquecimento,
gás para iluminação, gasolina, geléia
perra lubrificação, gorduras para lubrificação • iluminação, graxas lubrificante% lubrificantes de qualquer espécie.
óleos lubrificantes, óleos para aznortocadmia, óleo* Para aquecimento, óleos
para lubrificação, parafinas lubrificantes, petróleo refinado. querosene.
Classe so
Aplicação: Como marco de serviços
paria distinguir se seguintes atividade,:
Transporto% garagem,- oficinas ineranical, poeto, de serviços (lubrificação,
lavagem, troca de óleo, abastecimento
de combustível e contei'lenis)
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partes integrantes; eatotas, empacarias.
Clame 47
Artigos: Álcool carburante, benzina,
carburantes, essências para lubrificação, fluídos combustíveis, fluído* lobri.
ficantes, fluidez para freios, _ tinidos
para iluminação, fluidos 'para isqueiros,
gás 'combustível, gás para aqueci:nu:Lin,
gás para • iluminação, gasolina, gelóia,
para lubrificação, gorduras para lubri-

de

1968 653

camline, camisetas, calções, cartolas,.
colctes, corpinhos, cer:iulas,

colarinhos, cueiros, chapans; dobraria;
er.narpes,
faraeriumuss; gorros,
galociaa, gravatas, guarda-pó; unper.
meáveis; jaquetas;.. lenços, leques, ica.
çaria, ligas, libres, litigarias; manias, .
meias; paia,s, paletós, pau mia., pijamas,
peignoirs, punho% peitos e peitilhos
para
pelariam; pulainas, par'. •
,choe, pallovers; quimono.; qu.ms; re- galos, gebo de chambre, roupas dá
brim para o trabalho, - roupas. *9jitsts
para* crianças, roupões de basungas;
raias, sapatos, sandálias, solideos,
shorts, atacas, sungas, sueteres suspensório,, soutiens, sobretudos; trajes, ter.
aos, toucas tailleurs, turbantes; uniformos, uniformes para empregadas; yescataias;

arequerente: 74c Cana Erickson
Publicidade S.A.
Locai: São Paulo
Classe 21
Artigos: Automóveis, auto-camin
' hões,
auto-motriam, aviões, barcos, bicicletas, caminharia-tas, caminla3es carretas,
carros reboques, carros tanques, furgões,
lanchas, locomotivas, motocicletas, motociclos, MOt.OfU $1681, alotam" navios,
Ônibus, petroleiros, reboques, tratores
não agrícolas
veículos, trens, coleibus, truneks, vagão., vagonetas • suas

Janeiro

Canai&48,

1,PAR3-ATP„,3
INDUSTRts 8R411£11%,

tidos; xales • Classa 35
Artigos: Artefactos de couros a pelas, a

Requerente: São Paulo Alpargatas
Sociedade " Anônima
saber: arrreios, atacadores; bainhas ,
Local: São Paulo •
para facas e, espadas, bolsas; *ouros a
Classe /3
peles, caixas, carteiras, calLanLeiras, caArtigos: Tecidos em geral, a eab,er: pai
álbuns e para livro% carneibrocados, camisas, gaze de algodão" em ras, pa?a
coleiras,
correias, chicotes, copos;
peças, pano couro, tecidos ;Maricas em debruns; estojos,
entresolas; malas, ots•
peças, tecidos de algodão, de lã, de 11. letas; . palmilhas, pastas
coutos; pornho, de cânhamo, de juta, elida natural ta-níqueis, porta-chaves;derédeas
ou miou, tecidos de elástico, de vidro, selas, solados; tirantes para arr.,sacos,
ficação • iluminação, graxas
-elos •
de viscosa, tule
tez, lubrificantlia de qualquer espécie,
valizee
,
1
.
Classe
31
1
óleos lubrifi.nizates, óleos para amorteClasse 37
cedores, óleos para aquecimento, óleos Artigos: Adesivos para vedação, anéis Artigos: Roupas branca. para 'cama
para lubrificação, para as lubrifican- para vedação, argolas para vedação, ar. e mas" a saber: Acolchoados para
ruelas para vedação; barracas da cam- cama, atoalhadas pata
te% petróleo refinada, querosene
mesas; cobu-tapanha, betumes para vedação., buchas res para cama, 'cobertas
Classe 50
para camas;
para
vedação,
bujão
(rfilha
para
tarraAplicação: Como 'marca de serviços
colchas;
fronhas;
guardanapos;
guarnipara distinguir as seguintes atividades: xa); cabos, camadas, cimanto refratá- ções para chá e jantar; lençóis; panos
rio
para
revestimento
de'caldeiras,
corTransportei, garagens, oficinas mecturipara mesa, panos de prato, panos de
cas, postos de serviços (lubrificação, das, cordéis, cordões, correias je trans- copa, panos de algodão, para Ianpeza
lavagem, troca de óleo, 'abastecimento missão de tôda espécie; enzarcias, es- de móveis; toalhas para rosto, banho,
feras para vedação; fitilhos para amar- mãos e para bebês, toalhas para at-ar
de combustível • corigenores)
radias, forro. para vedação; guarda• • para mesa
NS. 835.767/759
sol de praia; lonas, lonas paus freios
Clame 32
de veicules; mangueiras, mamas para Artigos: Álbuns;
impressos 'destinados
vedaçá¥, molas para vedação; pálios
leitura; folhinhas impressas; jornais;
preparações
ri:
químicas
para
vedação,
NOV10101410
publicaeõea em geral, programas radiolhas; tampões para vedação 'fim não fônicos,
programas televisionados, pemedicinal), tendas, tiras, para /Mação,
INDIf Suis
tubos para vedação, tubniaçães para ças teatrais e cinematográfica; revistas
Classe 34
vedação; válvulas para vedação - Artigos: Capachos,
cortinas, cortinas
Requerente: Mc Cama ICrickson
'Clame 24
automáticas, cortinados; encerado.; .
Publicidade S.A..
Artigos: Artefato, de tecidos, artefatos nóteoe; mosquiteiros; oleados; panos
Local: São Paulo
de viscoso, artefatos de algodão, câ- para assoalho.- • parede% passadoiras;
Classe 21
nhamo,, linho, juta, *ida natural ou mudas; tapetes, tapetes de peles, de
Artigos:. Automóveis, auto-caminham, raiou, lã, cama, ramie, peco-peco, e ou- madeira, de esteira, corda e cortiça
auto-motrizes, aviões, 'barcos, bicicle- tras fibras, a saber: Alamares, atacadoClasse 39
ta., caminhonetes, caminhão, carretas, res para espartilhos e cs4adoe; ban- Artigos: Artefatgs de borracha abe incarros reboques, carma tanques, furgões, deiras, bordado., borla% braçadeiras, cluído em outras classes, a nabos: aros
lancha% locomotivas, motocidetab, mo- bicos; cadarços, capas para móvei3 e de .borracha para veículos, assento, de
tociclos, motofurgães, ~retas, navios, pianos, carapuças para coar 'café, co- borracha, argolas para veículos, anéis
ónibus, petroleira, reboquem,' tratores bertas para colchão, coberturas, etique- de borracha, acopladores de borracha,
não agrícola* — veículos, ume, trotai- tas, entretelas; filtro de lã, fitas, forros, atomisadores de borracha, ataduras de
bus, trunci" vagões, angolistas • zum franjes, bretão, "feltro - para 'omito (n- borracha; -bacias, basta para telefones,
Pad= integrantras caloura, carrodnias. itros de oslit, galardatas, galam; laços braçadeiras, bicos do mamadeiras, bi' Chem 47
de chapéu.; mantas,, -mischare para lim- co. de borracha para animais, borracha
Artigos: Álcool carburante, benzina, padas o lamparinas, mochilas, morta- para amortecedores, bocais, bulbos de
arburantes, malacias. para lubrifica- lhas; nesgain. ombreiras e enchimentos borrachas 'para extrair leite da seios;
ção, fluidos combizativele, fluidos lubri- para roupas de homens • senhoras; pa- câmaras de ar, cabos para ferramentas,
ficantes, fluídos para freios, fluído. t aca para enfeites de móveis (não fapara Utak:ação fluído. para iscpseireal seado parte dos mesmos),, palmilhas, chaPas e centros de mesa, cacetetes,
gás combraidml, iplis-para aquecimento, pasmaram" pavios, pompons pingen- cápsulas do borracha para centro. de
gás para ilumina cáci,
" gasolina, •geléia tes; rédea:, redes, rendas; sacos, sinta-, mesa, conta-gAtas de borracha, chupa,.
para lubrificação gorduras para lubri- ninhas para vestidos; telas para bor- tas, cordãos maciços de borracha, cor. •
deficação e iluminação, graxas lubrifican- fiar, tampos para almofadas (não fa- das de borracha,. calços chuveirou
discos
para
desentupideiras,
deiras,
qualquer
amásio,
tes, lubrificante: de
zendo parte de móveis); zergas •
mesa, dilatadores de borracha (exceto
óleos lubrificantes, óleos para amortepara uso médico); elásticos, elásticos
Classe 36
cedores, óleos para aqueci:mento, óteos
para lubrificação, parafinas lubrifican- Artigos: Artigos de vestuário, roupas para calçados, encastoe esferas, esqui.
feita% semi-confeccionadas ou aota. me- dias; 'fios de borracha; guarniçbas de
tes, petróleo refinado, querozene
dida. para. homens,. senhoras á cri:eriça% borracha para arreios, guarniçãos do
Casse 50
a saber: agasalhos feitos de pele, na- borracha para automóveis, guarnições
Aplicaçãoi Come marca de ~viçai" turais ou artificiais, anágua aventai.; para móveis; maçanetas, mamadeiras
para dietingtár -as leguitires, atividades: batas, babadores, Musa% blue" boi- de borracha, manopla:. mochilas; maTransportes, garagem, ofeinaa mecâni- nas, bonés, botcres; combinas,43es, cal- ninhos cio borracha para casa de criar:cas, portos- de aurigas (lubrificação, çados, cachecóis, catnisotax. eapaeares, ca,. parar para buzina .' pratinhos de
lavagem, troca de Óleo, abastetknento capas, casacos, cassacões, capotei, cal- borracha, pneu/nal:Sio., pui ta-moedas de
de ,ernbustivel e conj. :leres)
ça% calca-areias, chinelos cintos, cintas, borracha, protetores da borracha, pro
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tetores de borracha para bicos da" ma'piasCie burracna paia

Ns. 835.783/784

•leiuÇu'ee Lie dutrecadj se4ue uocracna para autuaau, w.11,
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bkaa.Cual; tampa ue ooilacaa para turrar
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N° 835.779

.23~.
tnadetria

Mrosileira

Requerente: Perfumarias Phebo S/A
Local: Vara
Artigos: Algas marinhas, algddão parmatraente preparado, araino vegetal
bruto, carmin bruto, corantes vegetais em
bruto, esse:lacas em bruto ' usadas nas
perrumaras, extratos vegetais em bruto.
gelatina em bruto ou parcialmente preparada, geléias em bruto ou parcimme.ute
prcparauas, óleos parcialmente preparanos, peara-sabão,. pedra-pome em brut,o
sais minerais brutos, seivas vegetais,
talco bruto
Classe 3
Artigce: Produtos: acetona, águas balRequerente: São Paulo Alpargatas S/A sâmicas, água branca. água de auto,
Local: São Paulo
água de arnica, -água uestilada para
CLasst 36 — Insígnia
perfumaria, água de flor de laranja,
água glicerinada, agua oxigenada para
N° 835.780
perkumarie e tarmaca, alfazema para
tannácia, leite de amêndoas, óleos de
amêndoas, amônia, óleo- de babosa, produtos medicinais para banhos, creme de
~Ge DE j4DOCACe E MITMLIDADE
tártaro, óleos -medicinais e sabonetes
medicinais'
• requerente: badcon — Serviços de
I 9 '835 . 785
Advocacia e Contabilidade —
Soc:edade
Local: Rio de Janeiro
Classe 50
Aplicação: Serviços de contabilidade
e advocacia em geral
835.781

PLPARGATAà,

.,........
B

cos, cristais para banho, preparados para
anis, dent:fricios; depilatórios, desodorantes, dissolventes pala: toucador, elixir
para pele, emulsões para toucador, essências perfumadas, extratos perfumados.
éter perfumado para toucador, fixadores

•

pesa dos dentes, -pós para polir tinhas. '
pós para uso em toucador, preparados
para cabelo, produtos para maquiagem,
regeneradores não medicinais do cabelo,
sabões dentifrica:s, 'sabões para barba
sabões periumaclos, sabonetes não medi:
c:nals, «sacheis», sais perfumados.
Fios», talco perlumado, tinturas
pa cabelo, tônicos capilares não medicinais e vinagres aromáticos
835.789

para cabelo, para bigode, para cílios e
fixadores para pestanas, frascos para
perfumes. gelatina para toucador, geléias
para toucador, geleias perfumadas, glicerina, parti:suada, glicegelatina para
toucador, goma para cabelo, geminas
para toucador, inalantes perfumados,
incenso, lanol:na- perfumada, leites para
embelezar a pele, liqu:dos para uso em
toucador, loções para toucador, óleos de
babosa, óleos para banho de mar, óleos
para cabelo, óleos para pele (não medemais), óleos perfumados, pastas dentifricias, pastas para barbear, pastas
Distribuidora R.ecord de.
para cabelo, perfumes em geral, petróleo Requerente:
Serviços de Imprensa Ltda.
para toucador, pomada não medicinal
Local: Guanabara
para cabelo e para pele, pós para limClasse 32
peza dos dentes, pós para . polir unhas,
Artigos: Uma coleção impressa
póg para uso em .toucador, preparados
N° 835.790
para enibeleeamento da pele, Preparados
para o cabelo; produtos para maquilagem, regeneradores não medicinais do
cabelo, sabões dentAriclos, sabões para 'tt Sódisa Comercial S. A:;
barba, sabões perfumados, sabonetes não
medicinais, csachets», sais perfumados,
Requerente: Sodisa Comercial S/A
saqunhos de cheiro, cshampoosa, talco
Local: São Paulo
perfumado, Cinturas para cabelo, tônicos
Nome Comeicial
capilares não medicinais, vernizes para
Ns.
835.791/793
unhas e vinagres aromáticos
^
- N9 835.788

Coleção
Já= Si e-Leu

S IMA PLEX

IN

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requere.nte: Indústria de Papel ilimão
'
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe 16 Artigos: Chapas para construções, fôrroa,
lageotas, lajes, lambris, mosaicos, papel
para forrar casa, paredec divisórias Inclusive paia escritórios, pedras preparadas-para construções, portas, piartões,
soleiras. para portas, telhas, tijolos, tinta$
para paredes , muros, portas e janelas,
venezianas, vitrinas quando construções,
Reqe,2rente: Perfumarias Phebo
.vitrós
Local: Pará *
Classe
38 .
S/A
Requerente: Perfumarias Phebo
Classe 48
Artigos: Agendas em branco, álbuns em
Local: Pará
Artigos: Sabonetes
branco, argolas de papel ou papelão,
Classe 48
N° 835.787 •
Artigos: Acetona para toucador, tigs. balões de papel para enfeitar, bobinas de
de alfazemas, de colónia, de lavanda, de PaPel, blocos,, para anotações. - blocos
Serviços
quina, de rosa, de toucador em geral, para cálculos, blocos para correspondempara embelezamento da pele e aguas cia, blocos para desenhar blocos para
de Contagricota
perfumadas, almiscar. amido perfumado, escrever, brochuras não impressas, caboamônia perfumada, 'substancias aromáti- gramas — papel para parágrafo, cadercas para' toucador, brilhantina, cremes netas em 'branco, cadernos escolares, caRequereede: Sebastião Nora Guimarães
para massagens, cremes para pele, chei- dernos para desenho, caixas de papelão,
Local: Guanabara
ros, corantes para cabelo, corantes para capas de papel para documentos, capas
Classe 33
pele, cristais para banho, dentifrícios, de- de papelão para documentos, carteiras
Título
pilatórios, desodorantes, dissolventes de papel, carteiras de papelão, cartolina..
cartões de identidade! cartões de visitai,
para toucador, elixir pa rapele,
W 335.782
sões para toucador, esse:leias perfuma- cartões em branco, cartões indicas, cardas, extratos perfumados, éter Perfumado tuchos de cartolina, não de outras elas.
para" toucador, fixadores para cabelo, ses, chapas de papelão para fins dipara bigodes e para pestanas, gelatina versos, chapas planográficas, encadernapara toucador, gelatina de toucador, ,ge- ção de papel, encadernação de papelão,
Requerente: Perfumarias Phebo S/A - latinas perfumadas, glicerina perfumada, invólucros de papel. invólucros de pa.
glicogelatina para toucador, goma para peno, etiquetas, Ralhas de celulose fina.
Local: Pará
napos
cabelo, gominas para toucador, inalan- de papelão, /telhas incliées, guarda
Classe 48
Artigos: Absorventes de uso em tou- tas perfumados, incenso, lâminas para de papel, ingressos de papel ou cartolina, cador, acetona para toucador, águas de barba, lanolina perfumada, lápis para lenços de papel, livros cemerciais em
alfazema, de beleza, de colônia, de la- barba, para bigodes, 'para pestanas e branco, livro de contabilidade, livros
vanda, de quina, de rosa, de toucador para sobrancelhas, leites para embelezar fiscais em branco, livros não impressos,
em geral, para embelezamento de pele. a pele, líquidos para uso em toucador, malas de papelão, mata-borrão, notat
para maquilagem e águas perfumadas, loções para toucador, óleos de babosa, fiscais, notas promissórias, ornamentos
'Serviços
alisadores de cabelo, almiscar, almofa- óleos para banho de mar, óleos para ca- de papel, papel absorvente, papel aldinha, de cheiro, amido perfumado, belo, óleos para pele (não medicinais), maço, papel alurainizado, papel celofane,
de Contavicola
amônia perfumada. substancias aremáti- óleos perfumados, pastas para barbear, 1 papel crepon, papel carta,, papel de c.e.
tas para toucador, baton, brilhantina, pastas para cabelo, perfumes em geral, Idulose, papel de linho, papel de sèda, pad.
carrnin, carminados de toucador, cêra de- petróleo para toucador, pinturas para pel encerado, papel estanhado, papel hiSebastião
Nora
Guimarães
Requerente:
pilatória, cré para toucador, cremes 'para- cabelos, bigodes, barbas e pestnaas, po- giênico, papel impermeável, papel linha
Local: Gua'nabara
massagens. cremes rç ra v elr. ctle!ros, co- mada 0 ,3 medicinal para cabelo, pomada d'água, papel para desenho, papel para
Classe 33 .
. a p.le cosmell. nãosmedicinal para a pele, pós pira lim- embrulho, papel para encadernação, per
rantes para cabelo e par
Titulo
N9

• '
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pai para escrever. .papel para Impressão.
- papelão -para qualquer tim, papelinhos
para lias variados, passagens de papel
ou cartolina, pastas de cartolina, Armais' sórkur em branco, radiogramas — papel
:de parágrafo, rec.bos em branco, redr
• pentes de papel, recipiente de papleão,
' rosetas de papel, ralo de papel, rótulo
de papel, sacos de papel, talão de caborgramas, talão de ingressos, talão de passagens, talão de promissórias, talão de
radiogramas, talão de recibos, talão de
telegramas, telegramas em branco, tubos
de cartão, tubos de papel, tubos de papelão, tubetes de cartão, tubetes de papapelão, vasos de cario. pel, tubetes de
lias ou papelão
Classe 32
Artigos: Ahlranaques, iam* impressos,
armários, calendários, catálogos, /alheios
Impressos, folhinhas impressas histórias
Impressas, -Indica telefein.cos, jornais,
livros, programas de circo, programa de
rádio, programa de televisão, programas
Impressos, propaganda impressa escrita,
revistas impressa, romances impressos
Ns. 835.794/796

SlMA
IIDOSTRIA BRASILEIRA

DIÁRIO
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papel para embrulho, papel para encadernação, papel para escrever, papel para
impressão, papelão para qualquer fim,
papelinhos para fins variados, passagens
de papel ou cartolina, pastas de cartolina,
prorninchlas em branco, radlogramas`—
papel de 'parágrafo, recibos em branco,
recipientes 'de papel, recipientes de papelão, rosetas de papel, rolo de papel,
rótulo de papei, sacos de papel, talão
de cabogramas, talão de ingressos, talão
de passagens, talão de promissórias, talão de radiogramas, talão de recibos, talão de telegramas, em branco, tubos de
cartão, tubos de papel, tubos-de papelão,
tubetes de cartão, tubetes de papel, tubetes de papelão, vasos de cartolina
ou papelão' *NP 835.797

Janeieo cl‘ 1968 655

-14L° 835.805

N.° 835810
ADMINISTRADORA DE BENS

,MONTES CLAROS

,§1

• /CREMOL
INDÚSTRIA .BRASILEIRA

Vequerente: Reino & Filho Ltda.
Loca/ estabelecido: Minas Gerais •
Classe: 41
•Artigos: Sorvetes e picolés
N.° $35.806•

Requerentes: Dr. Wilson Velou e
Dr. Ubaldino Assis de Oliveira
Local estabelecido: Minas Gerais
Classe': 33 e 50
Título de Estabelcsimento
N.° 835.811

• ITAPOÃ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Armarinho. /tapei Ltda.
Local estabelecido: Minas Gerais •
Classe: 12 •
Artigos : Armarinho, suas miudezas .
• N.° 83$.812
Requerente: Manoel Sirito de
Carvalho
Local estabelecido: Guanabara
• — Classe: 48.
Artigos: Esmaltes para unhas, talcos,
colônias, crema, óleo. para bronzear,
baton, p6 de arroz„ vernizes, hiquês,
••
extratos
N° 835.798

iSPUMOL

TRANSBOI

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerentes Reino as Filho Ltda.
Local estabelecido: Minas Gerais
Classes 41
Artigos; Para distinguir sorvetes
• picolés
N.° 835.807

• Requerente: Indústrias de Papel Simão
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe '16
Artigos: Chapas para construções, farras.
lageotas, lajes, lambris, mosaicos, papel
Para forrar casa, paredes divisarias Inclusive para escritórios, pedras preparadas para construçlies, portas, portões,
Requerente: °Copo" Companhia
soleiras para portas, telhas, tijolo., tintas Oceânica de Pesca Organizada Ltda.
para paredes, muno, portas e janelas,
Local estabelecido: Guanabara
venezianas, vitrinas quando construções,
Classe: 50 Gauen) de Negócio: Pesca marítima
Classe 32
_ "" • • fluvial
Artigos: Almanaques, álbuns impressos,
Me 835.799
armários, calendários, catálogos, folhetos
impressos, folhinhas Impressas, histórias
Impressas, indicas telefônicos, jornais,
livros, programas de circo, programa de
rádio, programas de televisão, programas
Impressos, propaganda impressa escrita.
Requerentes Itomildo Sebastião
, Terence
revistas impressas, romances impressos
Local estabelecido: Minas Gorda
Classe 38
Artigos: Agendas em branco, álbuns em
•
Classe: 42
branco; argolas de papel ou papelão,
Artigos: Aguardente de cana, simples
balões de papel para enfeitar, bobinas de Requerente: Condomínio do Edifício
• a composta
União da Tijuca
papel, blocos para anotações. blocos para
Local estabelecido: Guanabara
NP 838.808
cálculos, blocos para correspondancia,
Clamo: 33
eammormwer
blocos para desenhar, blocos paia escreTítulo
MEU AMOR DE CM
ver, brochuras não impressas, cabogramas
a 14#0rilk
,
— papel para parágrafo, cadernetas em
IIMMIIP
No. 835.800/804
branco, cadernos - escolares, cadernos
para desenho, caixas de papelão, cap
• INDAIAZINIIA
de papel para documentos, capas de papot
pelão para documentos, carteiras de papel, carteiras de papelão, cartolina, car.
Waldote Romualdo da Riba
tõe. de identidade, tartões de visitas,
a' INDÚSTRIA BRASILEIRA
Iam" Meei& arra'.
cartões em branco, cartões índices, car~tio 11~ dr r~711~ 1fflar •
tuchos de cartolina, não de outras das- Requerente: "SABEMA — Sodedade
set, chapas de papelão para fins diversos, Anônima Brasileira de Essências e
Requerente:
Waldete
Romualdo da
• chapas planográficas, enaidernações de
Matérias Aromáticas
Silva
papel, encadernação d epapelão, invólu"
Local estabelecido; Guanabara . Local estabelecido:
Minas Gerais
cros de papel, invólucros de papelão, _
Classe: 1 Clame: 43
etiquetas, f&has de celulose, falhas de pa- Artigos: Essandas, aromas, óleos esArtigos: Aguardente de cana,
pel, What de papelão, 181has índices, sencial', composições químicas arosimples • composta
guardanapos de papel, ingressos de pa- máticas, matérias-primas - aromáticas,
pel ou cartolina, lenços de papei, livros
usadas na Indústria de perfumei
N° 835.809
comerciais em branco, livros de contabiClasse: 3 •
lidade, livros fiscais em brinco, livros Artigos: • Essancias, composições
\-•
não blipressos, malas de papelão, •rnata- mica*, óleos empregados na Indústria
borrão, notas fiscais, notas promissdorfie,
farmacêutica
Classe: 41
ornamentos de papel, papel absorvente, •
INDÚSTRIA BRASILEIR1.
papel almaço, papel alumin : zado, papel Artigos; Essências, aromas, óleos emcelofane, papel c rePon. Papel carta', Pa pregados na preparação de alimentos
Requerente: José 13oaventura
de celulose, papel de linho, papel de-pel
Machado
Classe: 48
sada, papel encerado, papel estanhado. Artigos: Rmiencias, óleos perfumados Local estabelecido: Minas Gerais
papel ,ligianico. papel-Impermeável, paClasse; 21
•
Classes: 1, 3, 41 a 48
•
Artigos: Baterias para veículo.
pel Unha d'ágon, papel para desenho.
Título
•

COPO

1601R01.111E0

T,

Edificid
Unik da Tijuca

SABEMA

rabellookia Eneuribid.

IML Ia iam ta 11.

WESTER

Requerente: Transporte Boiadeiro
Local estabelecido: Minas Gerais
•
Clames: 33 • se
" Sinal da Propaganda
N° 835.813

DISCOBRASA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Seloas-tik'o Nunes Bot"lho
Local estabelecido: Minaz Gerais
Classe: 8
Artigos: Aparelhos radiofônicos
eletrodoméstico. • discos
N° 835.814

CONSÓRCIO
-VOLKS — CARRO PROPRIO

Requerente:. Sociedado Anõrunia "de
Motores, Automóveis e Representações
— SOMAR
Classes: 21 — 33 -- $0
•
Expressão da Propaganda
DL° 838.815

ISÓMATA
Requerente: Germano Dockborn 8.6
Agricultura, Indústria • Comércio
Local estabelecido: Rio Grande
do Sul
Classe:
Artigo.: Adubos, fertilizantes, sant(
do chila destruidores de animais nod
vos e ervas daninhas, formicida, acata
tos, ácidos, álcalis, cálcios, cianamid.
clamas tal desinfetante para arl
cultura,. saia para adubos • ceras Fut
• • ermárto
• •
PP 835.816

,S-M

dk

C.aleados SICR Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: Calcados .

Cr*! Tèrça--i
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a
•
.
835.812

zuLuDIN
N.° 838.821

hl.° 835.827'

Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico- 1m
dicado como tranqüilizante e antidistie
nico
`.841
NP 835.832

Indústrift eiraalleira
Requerente: Laboratório Jodolin Ltda.
Local: Rio., de Janeiro
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
ALP 835.822

zu

Lá,

Requerentaf Ache Labors.tórice Par.
maciauticoe S. A..
LATA
Locels São Paulo
Classe: 3
Requerentes Coneur
Mat.:UI:de de Artigos: Um produto farmacêutico In.
dicado como analgésico, antipirética
Construção Ltda.
Indústria Brasileira
anti-inflamatório
Titulo de estabelecimento
Local. a que se destina: Estado da
.N.° 835.833
Requerente: Laboratório Josolin Ltda.
Guanabara
zeqRerente: Petróleo Brasileiro S.A.
Local: Rio de Janeiro
Classes:
16
e
33
PBTROBRAS
• Classe: 3
•
N.° 835.828
Local: Guanabara
Artigos: Um' produto farmacêutico
Sinal de Propeettnds
Classe: 1
Sinal de P-opaganda
Classe: 2
Sinal de Propaganda
Classe: 28
Sinal de Propaganda
Classe: 32
Sinal de Propaganda
Classe: 47
Sinal de Propaganda
Classe: 50
N.° 835818

ter

N.° 835.823

•

Indústria Brasileira

MANGOTEX
SOLAPOR S. A.
INDoStRtA DEARTEFATOS DE BORRACHA

Solapar SoRequerente: Mangotez
ciedade Ar:Anima Indústria Je Artefa tos de Borracha
Local: São Paulo
. Classe; Nome da empam*
N.° 835.824

MANGOTEX

• x.

ApEX ;AssociaçãO
de PeePeeca e Empréstimo

Requerente: Aché Laboratórios Par.
maduticos S.A.
Local: São Paula
, Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico ia.
dicado no tratamento dai infecção.
vaginais
TERMOS DEPOSITADOS EM
•
14-12-67
N'835.834

nd. Mraellortr

José Fernanda* Vieira
Local: Guanabara
\""%lariameemerma".'Insígnia.
Solapor So- Local a que se destina: Guanabara
Requerente: Mangotez
indústria Rrasileiri.
Requerente: Indústria e Comercio
•
Classe: 33
ciedade Anônima Indústria de ArteBernardo Meyer Ltda.
fatos de Borracha
DL° 835.829
Localidade: Santa Catarina
Requerente: Indústrias Augusto RliroLocal: São Paulo
•
Artigos: Alho, cebola, molhos, temperos,
mek S.A.
Classe: 35
sal, pimenta e nós moscada
Local: Santa Catarina
CONTABILIDADE
Artigos: Saltos, solados e solas
CONTAL
Classe: 41
Classe: 48
NP 835.825
•
Artigos: Escovas para cabelos, pita
ASSESSORIA
DM
N9
835.835-837
E
tanas e cílios; escovas para dentes;
zoves para roupa; escovas para touRequerente: Contai — Contabilidade
cador • escovas para unhas
-Assessoria Ltda.
. ,
835.819-820
Local: Pernambuco
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: Nome de emprêsa
atui
Nome de emprása
N.° 835.830
Requerente: Maneutex
Solapor So'edade Anônima Indústria de ArtefaINDUSTRIA BRASILEIRA
ressrentna :e caia ntt.raut
tos de Borracha
.
PISCORA.MA "
"j
-• ~ris e mauras
Local: São Paulo
, - ennmas4a 3 a toa ..
Classe: 35
Requerente: 'Indústrias de Papel ,S1.1‘ 1111ESTI T • • tt • • + 'si
935.926
— Rseque: ente: Fiscoratna _S.C.
mão 9 A.
Local: São Paulo
Local: Betado da
Local: São P9ulo
Classe: 16
Requerentes: Luiz Carlos Pagani e GilArtigos: Chapas para construção, farClasse: 50
,
berto Feliz Ribeiro,
ras, 1ageotaa, lajes, lambris, mosaicos,
Artigos: Assistência fiscal, contébit, Artigos: Blocos para construçães, divipapel para forrar casa, oaredes divisóabertura de firmes, administração e sães pré-fabricadas, estrutrms para consrias inclusive para escritórios, pedras
orientação técniè.a e skofissional por truçães, farros, lajeotas, lajes, pilastras,
preparadas Para construções, pentes'
conta .própria e de terceiros
de concreto, pisos, tijolos, vigas prepaportões, soleiras para portas, talhas,
radas paia constraçoes
NP 835.831
tijolos, tintas para parede'', muros, porClasse: 16
tas e janelas, venezianas, vitrinas quan• Lacalidade: São Paulo
do construções, vitral:
:Artigos: Catálogos, folhetos impressos,
Classe: 32 ' •
' programas de rádio, programas de teArt.gos: Almanaques, élbuns Impreslevisão, programas impressos. propagansos, 2rmários, calendários, catélogoa,
da impressa, escrita e prospectos
folhetos impressos, folhinhas h:apresIndústria Brasileira,
preasos e escritos
sas, histórias impressaa, índices tele- Retamente: Mangotez — Solapar SoClasse: 32
•
faticos, jornais, livros, programai de ciedade Anônima Indústria da ArteServiços:. Financiamentos planificados,
fatos de Borracha
cima, programa de rádio, krograrnas
Requerente: Ache Laboratórios Parma- direta e indiretamente para construçãoes
Local: São Paulo
de teisvisão, programas impressos. prode casas pré-moldadas
c'euticos S.A.
Classe: 35
paganda 116pressa escrita, revistas imClagse: 50
Local: São Paula
Artigos: Saltos, solados • solaa
pressas, romance. impressos
INDUSTRIA BRASILEIRA

• SOLAPOR

SI MA-PLEX
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N9 835:851

N 835.846

/C 835.838-840

•nn.•4 ••nn•••n •

Inclúa•Sa NítRégua:tate: 1NIC
cima) de Isqbekos Charutos S.• A.

Requerente: indústrié, e Comércio ge
Couros- Madrigal Ltda.
Classif. 17
Local: Sao Paula
•
Classe: 35
Artigos:
Canetas esferográficas, lápis,
'
lapiseiras, normógralos, pena, estanca» Artigos: Couros, - argolas. Ws" P00911
de búfalo, peles de castores, correias nlics
e tintas 'para escrever
de outras classes, peles. de coelhos, -tas
.
835.8:52
tojos, peles: de gato, malas, maletas,
mantas, palmilhas, peles em bruto, tas
colas, valises, vasilhames e viras de
tk gr. smaik calçados
N9
835.858
IfigAkásilêira
Locai: Sas Poras

ir moderais asas:cal gs.

Requerente: cA Fortaleza» Representações Comerciais Ltda.

Sao Paulo Classe: 50
Requerentes: Luiz Carlos Pagani e
Gènero: marca de serviço a ser aplicaGilberto raiá Ribeiro
Artigos: Blocos para construções, divi- da em operações comerciais, de repre-'
sões pré-fabricadas, et:trataras para sentação por conta própria e de terceiros
construções, Jarros. laleotas. 'ales, Pilastras de concreto, pisos, tijolos, vigas
No 835.847 •
preparadas para construções
Classe: 16,,
Localidade: São Paulo
Artigos: Catálogos, folhetos impressos,
programas de rádio, programas.* Sele-.
Visgo, programas Impressos, propagai:da impressa, escrito e prospectos impressos escritos
'1110. BRASILEIRA
Classe: 32
Serviços: Financiamentos planificados diretos e incleretamente para construções
Requerente: Metalúrgica -*Lama»
de casas pré-moldadas„
Ltda.
Classe: 50
Local: SM Paulo
Classe: 33 -- Titulo .
Classe: 11
N'835.842
Artigos, Alicates, argolas, arrebites, arruelas, braçadeiras, buchas, cadeados,
correntes, dobradiças. fechadura*, five-"ao nitairossina.
las, fõrmas, garfos limas, miartelos, molas, parei azos, peneiras pinos, pregos,
tesouras e canivetesN 9835.848

LUNAR

PB

•riop-sisuot, re• ermo ont•pauszsam
ousam os 1 1 too'

Requerentes: Luiz Carlos Pagani e
Gilberto Felix Ribeiro
Titulo de estabelecimento
Município: São Paulo •
Classe: 33
N9 835.843 •

1•1.A.-GAR
, Requerente: Transportadora Lia-Gro
Ltda. •
Localidade: São Paulo
Género de atividade: Transportes
rodoviários
Classe: 50
N 9 815.844

ropItE
'

*COM-GAL
IND. BRASILEIRA

Requerente: Com-Cal comércio de
• Calados Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: calçados

•

ts

CINE PAUIZSTATIO_
*4 - —suo Paulo- -

-ff
"d~ 1 8 e

ira'

t.
Requerente Bani:matas Ariatica Foto'
gráfica Ltda.
Local: Sito Paulo
Classe: 25
Artigos: Albuns de fotografias, comas

fotográficas, cópias fotostáticas, cópias
heliográficas, fotografias, entalias adias
ticos, mostruários artísticos, obras atua,'
tico, prospectos de fotografias ou de.
senbos quadros artísticos reproduções da
obras artisticas e modelos para serem
copiados
N9• 835 .

Requerente: Empresa Paulista Cinematográficas Ltda.

Local: Sào Paulo
°lasses: 32 e 33'
Titulo de estabelecimento
1%19 835.854

.

0

sç Requerente:: Comercial Auto Elétrica*. •

Céra Milhas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21

"
r
Artigos: Estribos de vetculos, alavanca de câmbio, amortecedores de veiculos.
Requerente: Transdoro — Transpor- aros para vefrulos,.breques, Mota, cã tes de Veiados e Cargas Ltda. - meias de ar, para veiculo*, carrocerias,
carros, reboques e suas partes intebran.
Local: Silo Paulo
tos, direções de veiculos, dragas, eixos
Requerente; Battan Bar Ltda. )
Clame: 50
Local: Sio Paulo
Artigos: Como marca de serviço para de lielculos,. engates. de veicnIce, ticos
Clame: 41
ser usada pela requerente em seu ramo de veículos, guidões para -Velculos, mo•
Artigos: Lanches, pães. bolos, biscoitos, de transportes de velculos e cargas las de veículos, para-choques, para-lamas.
roscas, sanduiches, empadas. pastéis, tore rodas' de veículos
?C 835.855
tas, pizzas, churrascos, croquetes, coClasse: 50
zinhas e café
Serviços e Consertos da parte elétricas
N9 835.849
e mecânica rie veiculos
1.1
o,
N° 835.860 .
P-TRANSDORO

IND. BRASILEIRA

•

THE CAPTAINS

"INDUSTRIA' E c",
VIERCIO DE CALÇA-.
DOS LEOPARDO

Requerente: Aroldo Marno de Souza

Localidade: Sâo Paulo
Género de atividade: Planejamentos, organização, orientação e administração
de consórciós em geral -

Clame: 50
N *835.845

r) Paulo
Lotea ,41
Artigos: M.a, aves abatidas, bacalhau,,.batata, bolos. café, carnes frescas
— mica e em 'conserva, chá. compotas,
cranes, esti:idas alimentidas, farinha
alimentidas, feijoada, geléias alimenti.
das, legumes, leite de vaca (In natura,
em pó ou condensado), massas alimentidas, molhos alimentícios, pudins, sanduiches
N° 835.85

BATTAN

MM4 19011~ /

••

Requerente: Restaurante La Bússola
Ltda.

^.'

Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Designação de filmes, &lignação de pecas teatrais, músIcas impressas, peva Cinematográficas e teatrais, programas de circo, programas de
rádio, programas de tedevisso, publicações impressas, escripts de cinema,» tea- tro e televisão
N, 835.850 .
O ECONOMISTA D
(NO

Requerente: Dalvo Domingos
Seta
• Local: São Pau)?
Cases: 25 . -32 —33 --- Tituol

,

5.

Requerente: Casas Paulista dtlçados

Ltda.
Local: Sá° Paulo

Calçados Leopardo Ltda.
Local: Mo Paulo
Classe: 36
•

Classe:836

Artigos: Calçados
N9 835-.856

•

1 "-•
,- Jata IGE01ar.
i
l
4 ira
• •
Requerente: Icrol — Indústria
•

.

méi•cici de

Roupas Ltda.
Local: •ão Paulo

.90„:"

Requerente: Indústria e Cornérdo

e

Titulo
N9 .835.861-

es.

Co-

Classe: 36
Artigos: Anáguas, avsnivis, Musas, Requerente: Loja de Calçados Stimuralê
blusões, calças, calcinhas, botas, cache.
Ltda.'
cola, cam'setas. v,m tz,las, casacas, echarLocal: São Paulo
pes, maillots, meias, lenços, combinações,
Classe: 36
cuécas, soutiens, e vestidos
• Titulo

vin

t:

lei wa-Ielre. 30
•
N° 835.862 •
,

re 3
•Braall: eira
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. .
• hm. de sangue aparadores cirúrgicos.
aparelhos eletro-cardiogramas, aparelhos
eietro-cirúrgicos, aparelhos eletro-diagnóshcos e aparelhos fadioterápicas
•
835.867

Requerente: N. Doi O Cia. Ltda.
Local: São Paulo'
a-asse: 41
Artigos: Alga marinha, carapio, arroz.
feo. batatas, farinhas, féculas, fubá,
milho, cebola, alhos, condimentos para
a-mentos. coaxamo, sara abas, mata. -das, camarão, massa de tomate. salsichas
.e.ra cnoservas, pimenta em conserva e
molhos em conserva
N' 835.863

tOM—OS
B OO
`83131.1 cirn-

Ind.

••

No 835.879

E IIORIZOni:Ar
Requerente: Copiadora Grande -Horizonte Ltda.
Local: São Paulo
'
Classe: 50
Artigos: Serviços de Fotocópia
Ny 835.874

Janeiro de 1960

Artigos: Areia, azulejos, cal. cimentos,
madeiras, telhas e tijolos para coam
truções
•
Classe: 16
N° 835.879

D. NI
I ,O
O
í

Requerente: Frigorífico Dom Basco
mirada
.Local: São Paulo
•
Classe: 41
Artigos: Salames, queijo, mortadela, Pra• . :- 4:3" RASILE.IRA"
• IN
111,AOHD)A
matos, 'rosbife, salsichas, to:banho% liaInd.,
Brasileira
•
guiça, paio, chouriço, banhas, patês,
carnes verdes. requeijão
'
. •
Requerente: Dinso Tintas Ltda.
Reqperente: Niákawa, Ono 8 Cia.
835.868
N9
Classe: 16
Ltda.
rie
•• Ind (el CWn,s112ei
• Artigos: Tintai
Local: São Paulo
9
Classe 8
Requerente; Manike. il. X. Indústria
N9 835.880
Inds OO
,.
Wiffl
eira j Artigos: Filmes
Radlográficoa, lentes,
Comércio
máquinas fotográficas, Limes revelados,
Local:
e São .Paislo
máquinas fototasticas, microscópio, insClnew.: 38 *tucum_ PIBRE.
Adiais: Papd £ginko. bofe" de Requeraster Tk S. Ganga 8 0a. Ltdri, trumentos, Óticos, fonoscópica, lotadoESOPHAGOSCOPE
Local: São Paulo
papel. blocos de papel, papel carta, papel
ioa.
bigreacdpioa
Ihrocédp
~res.
Pios;
Ind.
Brasileira
t almNo„ blocos para escrever. caderno
Clame: 41
Classe: 10 .
escolares, falhas de papel. Rilhas de Artigo': Arroz feijão, batatas, farinhas
papelão, caixas de papelto, papel para de caseai*, fécula, farinhas aliatentkies. Cintas abdominais, abridores cirúrgicos
impreasão, papelão, para qualquer hm, fubã, milho, café, drã, cebola, aliam áprafes• cirúrgicos, agulhas cirúrgicas. Requerente( Nialaikawa, Ono 8 Com*
'
panhia Limitada
- _aços de papelão e eavelopea
ervilhas, lentilhas, grão de bico . aeldhas de Injeção, amplificadores para
Local: São Paulo
médicos,
instrumentos
cirúrgmos.
fins
•
Ne 835.864
N9 , 35.869
Classe: 8
para amputações, aparelkla: para análise
•
Filmes, Radiográficos e Lia.
de _zangue, aparadores caárgicos, apa- Artigos:
tese 'máquinas fotográficas, filmes sevo.
;
relhos eletro-cardiográficoa. • aparelhos lados, nuiquinas fotográficas, micros.
-" IRRADIANTES.
Ah:irta • I eletre-cirdr illeua apdrelhos eletroailagBrasilei:rav,
1.13d •
fitoscdpios, fotómetros, lisoalk
nósticos e aparelhos radioterapicos
pios e higroscópios
14 835.875
Clame: 10
Requerente: 'Artes Gráficas Irra
. diantes Requerente: Paalficadom e Confeitada
Artigos: Cintas abdominais. abridores
S. A. •
Inev
Moinai Ltda.
•Local: São Paulo
cirúrgicos, agrafes cirúrgicos. agulhas
Lixai: SM, Pardo
cirúrgicas, agulham de latina°. ~II.
Classe: 41
Classe: 38
9-•
•'iltÉ°1133g-ffifira
ficadorea Para fias ariedicae, isetnielers•
Artigos: Pão e Bolos
Artigos: Agendas em branco. áibuits em
i.
branca, bobinas de papel, blocos ' de
tos cirúrgicos para amputações, aprt.
N° 835.870
papel, blocos para desenhos, blocos para
Requerente: l‘karcenaria e Carpintaria relhos para análises de sangue, apa.
escrever, cadernos escolares, brochuras
Paiol Grande Ltda.
Ihos cirúrgicos, aparelhai eletro-chnia.
• não impressas, caixas de palmito, car•
- Local: São Paulo
gicos,
aparelhos eletnadagnóstinsa e
• the. de visitas, envelopes, Matas de
Classe 26
gdPRESIMEMIES
apuarão' tadiederapioas
9. celulose, Rilhas de phpd, fóthas de
Artigos:
Grades,
escadas,
esteiras,
mol• Bras oiro. duras objetos, de madeiras, prateleiras,
'e
N9 835.881
mata-borrão, naael carta, PaPelão
•
• pakit qualquer fim, papel para escrever
réguas .de marceneiro, cabos de maRequerente: João Vieira da Silva, Luiz deira para cerrote, táboas de Passare papel almaço
▪ 21
Augusto
Mendes, Fonseca, Wellington roupa, mems de madeira, cabo de marN9• 835.866
Mariano
de Vasconcelos, Airton Luiz talo, armários- de madeiras e cadeiras
Ind.ATga: ile
11
de madeira
Feliciano dos Santos, Luiz Mãrdo da
Uai COPE Silva, Aleiro da Silva. &abana Mendes
I
•
flt,UORUA
N9 835:876
.-Irtei1, irasxÀ.e1ra,
Requerente: ATAI,— Assessoria Téc..
Fonseca .
_
nico — Económica Agro-ladustrial
Local: São Paulo
Limitada
Classe:" 32
,k
'171ILZAIgigiLlre
Local:. Guanabara
Requerentes Nishikaga Ona & 0a. Artigos: Um conjunto Vocal e Musical
5 ta.
Ltda.
Classe: -50
N° 835.871 •
Requerente: zaudstria e kaanercio de Artigos: Assessoria
, a.
Local: São Paulo
Técnica-EconômiCalçados- 2anaibar Ltda.
111
," Classe: 38,
ca
e
Agro-Industrial
Local: São Paulo
Titulo
° 835.882 •
--nArtiços: Calçados
$#
a
N9 835.865
Classe: 36
Ind.. aras eira 4
•
N9 835.877
°TorIBM h
Cia.
Requererá: •Nishilrawa 01-ao
Ind. nrasIleira
"MACHIDA
Ltda.
GASTROSCOPE ",
UMM2Ja
Local; São Paulo
Ind. Brasileira
Requerente: Tarem Calçados Ltda.
Oajer 8
Local: São 'Paulo .
Artigos: Filmes radiográficãe, lentes, ma- Requerente: Pateie:mora e uhtutitada
'Classe: 36
".
•
Rio Papem Ltda.
Requerehte: Nishikawa, 'Ono 8 Cia. ca:Mas fotográfica; Mame revelados,
• Artigos: Calçados
Ltda.
máquinas fototásticas, microscóPios, ins- Local estabelecido.: Capital do Estado
de Silo Paulo
Local: são Paulo
trumentos óticas, fonoscópios, fotoseóN9 835.883
.
• asse:- 8
pio.~tros, lisecópios. hidroscóalas
Classe: 41
Artigos: Filmes radiográficos, /entes
Artigos: Pão e bolo
N9 835.872
máquinas fotográficas, filmes revelados:
N..- 835.878
máquinas fototerticas, microscópios, insTHE JETSONIS
•
trumentos óticos fonoscópios, fotoscópios,
Ind. Brasileira
"ESTElo
ARQUITE.
fotómetro, lisocópios e biprescapios
- TURA, E CoN5TRU4.0M1
SIO JORGE
Classe: 1-0 •
, -Twasileirà
ÇOES
Inct.
fr Cintas abdominais, abridores cirúrgicos.
•
Requerente: Caio Euripedes Tuvencio
agrafes cirúrgicos,- agulhas cirúrgicas, Requerente:
Ayub Fedeirà
Local: São Paulo •
agulhas 'de injeção, amplificadores para
•
Local: São Paulo
Classe: 32
iRequerente: Casa São Torge de Mate•
, em, fins médicos,- instrumentos cirúrgicos,
•
Classe 33
riais pork,_4"..,ndru9-iles Limitada Artigos: Um Co:Unto Vocal e Mu.
para amputadores. auarelhoa Para anãTitule
•Local. São Pattlo '
sical
•

irá

In

1

LhhI Mil III I
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WIcARD
and. BrasIleira
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W 835.889

YOMOTO H
Ind- Brasileira

Calme: 41
Artigos: Arroz, teaeo, batatas, féc:
.arinbas alimentícias de cereal,, faties,
atilo, face, chá, queijo, bcringela, erviihas, cominho, lentilhas, mortadela, 1.aguiça, paia, patas, cebola, alhos e grelo
de bico
N9 835.898

Janeir0 de 1968 659
eme: 50

Atividade: Asuremst. a ;Ao de bana
em oral . e, em especial, a camp-a
w alua da ara:a:eis,
rias, auditoria e oriencaçÃo tecla a
emprasas, bem como a' ccmee
e venda de produtos manutatuevios
e agro-pecuários
N9 825.901

Requerente: M.
Classe: 41.
Artigos: Alga Marinha ostras, camario, atum, bacalhau, baleia, lagonas.
DICOpAL
LINIERS
garoupas, mariscos, /moluscos, peixaInd. Brasileira
Ind.
Brasileiraeaa, sardinhas, p'rarucu, urucum, peixes,- pescadinhas manIttleas
Requerente:- Liniers Indústria Iteaa- Requerente: Dieopal — Dist_lbudará
1,,,19 835.890
taica Ude
Nacional de Conservas e Pri2duto6
Loca.: Sao Paulo " SARURA
•
RAINHA DE PROtNeá
Ali:nane:3'0s Ltda.
Casse:
0
Ind. Brasileiro
, Locai São Paulo
In.
Artigos: Afiacea. as, anela, bobinas,
Ciasse: 41
aomuas, brunidores, buchas, ca..dei. as Artigos: Comeras, condimentos e
a vapor, carburadores, cilindros, e.peixes em comum
esferas, Illtroa como nane um.Requerente: Nisirikawa, Ono O Com- Requerente: Panificadora Rainha de ás,
N9 835.902
-.1.ra,nte de máquinas, máquinas de
st: 1
panhia Ltda.
costura, motores, utensilios, de má,
1
Proença
Ltda.
Local: Sa.o Paulo
quinas
não
hortie,olas
nem
agrícolas,
Local: Sr.a Paulo
Classe: 10
válvulas, camisas e pistões para
VILA GUILHERW.A
Classe: 41
motores
Artigos: Cintas abdominais, abridores
Brasilei%) k
Artigos:
Pine
Bolos
cirúrgicos, agrates, cirúrgicos, egelhas
1 9 835,897
Is 1N9
835,891
cirúrgicas, agulhas de injeão,
*, •
•
c-adores para fina medicoa, Instrumentos
Requerente:
Depósito
de
Iferren,
elho
HATAI-.5.0r.dSORIA
Vila Guilinime. Ltda. '1,
cirrgicos para amputação, aparelhos
Local: São Paulo
113'
para análise de sangue, aparadores
r
g
si
a,.
Classe: 5
cirúrgicos, aparelhos eetro-cirúrgicos,
3
Artizos:
Ferros
.
aparelhos aleiro-diagnósticos e apareN9 835.903
lhos radioterápicos
•
Mirrage Automóveis Ltda.
Requerente: ATAI — Assessoria Téc- Requerente:
Local: São Paula .
N9 835.886
eico — Econômico Agro-industrial LiClasse: 21
mitada
Artigos: -- Automóveis; caminhões,
" ALBATROZ "
Local: Guanabara
aviões, amortecedores, alavancas de
Classe: 33 — Titulo
ctliesbio, breques, bicicletas, carros, ~Gêneros de Negócios: Assessoria Téc- trocarias, chaasis, direção, eixos .de
nica Econômica Agro-Industrial direção, freios, para-lamas, paraRequerente: Geraldo Alves de Medeibrisas, rodas para setculos, 'areias
ros
N9 835.842
de contrõle
Local: São Paulo ,
Classe: 41 —
N9 835.898
Artigos: Géneros de: Negócios: LanROBIT "
'FACULDADE TEOL..
ches e Refeições
Ind. Brasileira
GICA BATISTA- DE. •
N9 83.887
Local: São Paulo
. $E) PAULO
Classe: 11
.
Requerente: Ferramentas Robit Ltda.
Paulo Artigos: Ferramentas para aukoinõ4
Local:
São
Paulo
°N S.DO LOUTO ti
veia, tratores e para a, indústrisa moa
Classe: 11
durasiteira
cómica em - geral; — atiadores ala.*
Artigos:'- Alavancas, ancinho, baterias Requerente: Josias Soares Ribeiro vaxicaa, alargadores, alicates, 741
mrs.
Local: São Paulo
de cozinha, arruelas, arrebites, bandetolias, brocas, cabos. cadinhos ea..
-jas, bebedouros, parafusos, porcas,
Classe: 33
traces, cavadeiras, ohaves de Arridae
Requerente: Depósito N. Se do Loreto chaves de fenda, chaves de parafusos,
Título de Estabelecimento de beca, de parafuso, conexões. cora
Limitada
!
..4-arnMes, cremalheiras, oremanAr
chuveiros comuns, coadores, enxadas,
/49 835.899
Local: Sal) Pauto
relvas, cruzetas, engates: engrena"
turadores, formões, ferragens e gangens, enxaaes, facas, teces, Iorque.
Classe: 16
chos
.has, fresaa, furadores, grossas, liArtigos: Argila preparada para" cana
mas machados, mandris, marretas,
N9 835.893 .
trações, calhas de telhados, cimento
parafusos pás, perfurado.
comum, cal para construções, caibras
' martelos,
res, picaretas, pinças, plainas, por..
preparados para construções, estuque.
can, porta-chaves, poLta lerranIanaaa,
0 COLINA "
esquadrias: ajudes. lajes. lambris, maRequerente: Camelot Boutique Biju- puas, punções, roçadairas, rosetas,
Ind.
Brasileira
serras, serrotes,. ta:Tachas tenazes,
terias Ltda.
nilhas, mosaicos, parqueies, pisos, portesouras tornos, torquezak trados,
Local: São Paulo
tas portões telas e tijolos
vasadores e verrumas
Classe: 13
a 1M
N9 835.888
Requerente: AUL Assad Sammour Artigos: Abotoaduras
/49 C35.904
pa.11 pinhos,
Local: São Paulo
águas marinhas, lapidadas, alfinetes
Classe: 41
para 'adornar vestuários de metal
Artigos: Arroz .
Precioso, semi-precioso ou suas imitações, anéis de adórno, balagandans,
N9 835.894
berloques, brincos, broches, colares,
contas de metais ou pedras preciceas
ou semi-preciosas, e suas imitações
• REGIZIÀ."
usadas como adôrno, correntes de i..4o
Ind. Brasileira
Individual para rulõrno, diamantes
lapidados, esmeraldas lapidadas, medalhas com santo, pulseiras, safiras
Requerente: Maria Regina Ludgren T apidadas, topázio lapidados, tu emaUnas lapidadas, turquezas lapidadas
Local: São Paulo
Classe: 41
N9 835 900
•Artigos: Dees
• •
se
N 9 835.895
FACILITE

Requerente: João Hélio Cardina
' Local: Sao Paulo
•
Classe: 50
Artigos: Consertos de Veículos e Mecánica
-.
N 9 835.885

'Braaileirã

WER8 MENTAL.

AeRA a lei a

"

-

4

-4

scHEml

Ind. Brasileira

PIRAKÀWA
Brasiloirp

Requerente: Naesira Cury
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigo*: Arroz

Ind. Brasil

Requerente: Schema Ltda. 400
focal: São Paulo Tu
Requerente: Facaite — Imóveis, AdClasse: 50
miniatração e Representações l.tria.
-Artigos: PrertWto de serviçdf de
Locai : São Paulo
Requerente: Secos e Molhados Firaprogramação e come:ilação de Aãaeleal
Classe: 25
kawa I ada.
treigos: ermida, plantas e projetos por meio de aparelho cerebrO1 de.
trtasico
para construções
Local: São Paulo

s

•
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ItI9 833.905

POLIFORT
- Ind. 'Coagi:Leira

Indicas para arquivar casciunensas,
desenho, tapa, maquinar de calcular, máquinas de escrever, máquinas de somar, papel carbono, >aitaS,
de arquivo, tintas para tarunisos, sintas para escrever

N9 835.911
(Requerente: Poli Costuras Ltda.
Local: São Paulo

MONTREAL
Classe: 22
,
Ind. Brasileira: ..
"Artigos: Pios e linhas para costurar,
tricotar e bordar
..
N9 835.908
Requerente: Auto Elétrico Montreal
Lim itada
Local: São Paulo • '
-; 11 G II-R I "
Classe: 8
Artigos: Acumuladores, dínamos, InInd.Brasileira
duzados, ralés, condutores e aparelhos
elétricas rI
e veículos
-aleequerente: Elnabra S.A. Ele/a:Caieis
835.912
N9
Nacional Brasileira
Local: São Paulo
.
•
Classe:
'Artigos: Antenas, a alto-falantea apaAtITONASA,
relhos de rádio, apaselhos -adastraiInd. brasileira.
coe, aparelhos reprodutores de sons
e lins gen& aparelhos tora-discos, na• •
teria s, câmaras d. televisão. conden- Requerente: Autorama
— Importação
sado..i3, comutadores, conversores.
e Coméreto a.a.
estabilaadores de voltagem.
Local: São Paulo
, fio, cie aparelhos elétricos, internasClasse: 21
, toses, pilhas elétricas, Plissa, rádios, Artigos: Valsados
e suas partes iniklreatores, radiofonos, televisores, taça- grantes, notadamente
automóveis
•
discos, gravadores, vaivulaa elétricas
e transistores
•,
Ng 835.813 .
1n19 835.907

"' GAZETA ZONA 'SUL

XAPURI
Ind. Brasileira •

4'

Ind.Brasileira

-..••n•••.11.
W•Wilt

Requerente: Céllo Rodri gues &ates
Local: São Paulo
Requerente: Mário Palas!
Ciaste: 38
Local: São Paulo
Artigos: Calçados de tiradas as espéClasse: 32
airtigos: Publicação impressa, revistas cies, Para homens, senhoras e crianças
N9 835.914 •
Impressas, crónicas impressas, programas de radio e televisão, prospectos impressos escritos. Proaaaanda
COLORTRON,
impressa escrita, livros e jornais
Ind. Brasileira
al9 835.908
2
Requerente: Perene Fabian
Local: São Paulo
CANCELA
Clame: 8
f Ind. brasileira
Artigos: Aparelhos de rádio e aparelhos de televisão

14.9 835.915 as,

• Rislatuerenter Francisco' Antônio •

Janeiro de 1968

ma para uso ta Indústria, grafite 1
Classe: 9
Artigos: Mocha, bandolins, banjos, em bruto ou parcialmente PraParadu
baterias musicais, batutas, berimbaus, para uso na nadustr_a, sn.nerws em
bongosa caixas cie musica, castasiaa- pó, minérios metálicos, mármore em las, cavaquinnes, chocalhos, clanne- nano, oxiao Qe LiattuiçaituZ, Oleg as
tas, clarins, cornetas, cuicaa, flautas, coisa parati fins inaustuala pó minefoles, gaitas, gongos, guitarras, anua ral para preparar tinsas, Panstbagins
niaracas, orgaca, paraleisos, pianolas. em bruto,- pó de moldagem para sun.
panos, platies, pratos, recebas.. ia- dição, pedras cascarem, palras em
baceles, realejos, saxofone!, surdinas, bruto, resinas,. stearina. talco em bras.'
a
tantais, to, talco me pó, sato betuminoso
Sumos tambor•À sasorins,
o,t violas, violões,
Classe: da
trordb4nes, turun

violinos, violoncelos xinatonea
•
Claase: 11
Artigos: abotoacluras, abridores de
lata, aldravas, apins, enredes não
de outras claaas, dist:ntiva3, chaveiras, estojos, paaalros, ps:esials,
dentes, _posas, reato:asas, sUarrernas,
taças, torneiras, sarnas e assoa
• Ciasse: s3
Artigos:. Barbatanas, abotoaduras, alfinetes para grasatas, alfinetes para
adornar ve. tidos, anéis, alianças, argolas, h:dam:andana, berloques, ap16:4 de co:ar:nho, braesses, brilhantes, brincos, broate: contas, chaveiros, corsentes, madalhas, pérolas, pulseiras e prendaclores de gravatas
• Clas.e: 32
Artigos: Almanaques, albinia impressos, batendarais, catálogos, estacas
impressas, folhinhas, histórias ímpiassas, • indica, jornais, livros, músicas
nropressas, peças teatrais e cinemstográficas, poesias impressas, programas de rádio 'ede televisãa, propaganda Impressa- escrass prosas In:apressas, pubLea7ber Impressas, revistas, =mancas, roteiros de filmes e de
peças teatrais, sscripts" de cinema,
• de teatro e de televisão
•
Classe: 36
Artigos: Agaza:hos, aventais, anáguas,
babstalon, barretes, batinas, bermatias, bluJOS, barões,
bonés, berzeguins, botas, botinas, arkcheeol, cacto:nes, caiçados, calças, calcinha,. calçõss, camisas, camisetas,
camisolas, cobinações, capacetes, capas,. capotes, carta/asa casacos, casquetes, cuecas, chapéus,danam; chuteiras, coletas, culotes, echarpes, es.
tolas, fantasias, fardamentos, fraldas,
fraques, galochas, barros, guarda-pó,
arsaatas. JaPonas. Jagustaa, lenços,
liga.% luvas, maillots, manteaux, mantos,meias, 'paletós, pijamas, ptuoveres, guapa, roupas brancas de uso
pessoal, roupões, salas, sandallas, sapatos, shorts, sobretudo, soutien, suspenalrios, turbantes, uniformes e
vestidos
Classe; 58
•
Artigos: Contratação da artistas,
contristação de shows„ excursões, ma.

Artigo.% Caminhões para transporta
de cargas
C13,8-e:
Artigos: Azulejos, agua de cal para
conarução, aggamossa, areia, assalto
para revestins.atos, argilas, balames,
cal, colunas, conab.nsases de tacaca
de pedra para calçamento, cornijas .
de concreto, cimento, saibas, dormentes, esquadras, estaqueamentos,
estuqu,s, gasso para decoraaao, asada, janelas, ladrilhos, macada.n de
granito alcatroado, material isolante
para frio e calar, mármore imitaçao,
mosaicos, pilastras de concreto, persianas, p:sos, pedregulhos GijOl03, tacos para assoalaos telha
s, vigas,
vitras venezianas
N° 835.920-919
Requerente: taans_aaa, -Ai:Manto de
Golas urriltada
Local: Goiânia Como acme de Emprésa
Na 835.922
-

'XANDOCA
•
ind. Brasileira;

Requerente: Xandoca Modas Iniano
tins Limitada
Local: São Paulo _
Classe: 38
Artigos: Anáguas, aventais, Mus"
blusões, calças, c,amisas, camiseta%
camisolas, combauaões, cuecas, acharpara fraldas, gravatas, jaquetas, jaa
quetõss, japonas, lenços, luvas, inal0S,
meias, ptdetõs, puloveres, quimonos,
robes, roupões, salas, saiotes, Mictares, taifa e vestidos
laa 835.923

XANDOCA mous' IN,
PARIS

Cancela
CERA POLIARCA
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
Requerente: Xandaca Modas anisa-Classe: 41
tis Limitada
artigos: Pratos rapidoa vs,rlad.os, lanches de teadaa as espécies, petiscos e
Local: São Paulo
gene, recreação. propagandas e puClama; 38
pet1squeiras, refeições em geral, pizzas
blicidades em geral
e charruem
Requerente: Irmãos Ianques Ltda.
Titulo
N.9 835.918
Local: São Paulo
N9 835.909
N.9
835.924
Classe: 46
Artigos: Cera liquida e Ora em

Requerente: Turismo Gaivota Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: — Marca de serviaa
N9 835.91a
""

pasta

N. 835.917

GAIVOTA
frid . Brasileira

IWABRAMffira

TOMA

Requereste: Eletro-Indratilica Aitula Requerente: Indústria Quinsica SanBranca Limitada
to Amaro Limitada
Local: São Paulo
Local: Sio Paulo
Classe: 50
Serviços: Serviços de Anstaiasrees
Classe: 46
tricaa e hidráulicas
Artigos: Agua sanitária, alveJantea
anil, azul para lavanderia, cera de
Na. 935.918-920-921
lavanderia, obra para. linear, alas
para polir, detergentes, graxa para
couro, sapatos e madeira, óleo para
AMI-GO
lustrar, pó para lavar, sabão comum.

a

-and. tj.'jfirasileira

itn.d. Brasileira

Requerente: • Tremal Dias
ass
Locai: Km Paulo
Classe: 17
Local: São Paulo
.artigos: Abridores de eavelope,s, almatagais para carimbo, arquivos, baratos Para mate-borrão, borrachas, esmetas comuns, canetas esferográficas,
canetas-tanteiro, cabaia para papéis, Requerente: .R.oberto Carlos Braga
Local: São Pauloelmairicadorea clups, colas para ,esClasse: '8
criOtso. -cortadores de papéis, dataagres. fichários, fitas para maquinas Artigos: Discos gravados, filmes revelados, rádios e televisores

nasalares para papei, goma arábica,

F•

saponáceos, sada cáustica e velas

NP 835.926
negligente: Mineração "Amianto de

Golas" Limitada
Local: Goiânia
Classe: 4

"V LIA GAIILHERvfe..

Artigos: Amianto em bruto, açafrão
da Ilidia, algodão bruto, alcatallo vegetal, ambar em bruto, azeviche, ambas amarelo, asfalto em arta°, aosbarina, areia de prata, argila para
uso na indústria, aaevique, breu, balira*, carvoarias, caseira, eautafre, go-

"

r

1. 1" P

I

I

Requerente: Sociedade Visa °Unharme de Representações e Comércio
Limitada
Local: São Paulo'
i Classes 50
Aplicação: Como marca de selam
para distinguir, ai seguintes ativida-

ra•7":77!!*"17-;

1

•

"'Cr( a- P I: s a

das: representação por canta Pr4Pria
e de terceiros; serviços tia p'rraplenagem e movimento de terra em geral
N.9 835.925

•

Re_ quarenta: Panificadom "13" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41.
Artigos: Pães , Ui* caiar, bolachas,
pães doces, queijo3, doces, panetones,
sorvete e café
NP 835.927

.4

Comércio e
Rquerente: Spinola
Representações Lirovada
.
Local: São Paulo
- Clasee: 50
Artigos: Representações
NP 835.928

N9

835.938.

VGA

InLGAIWITT211,-

IREA WARi Ja
Requerante: Padaria e Confeitaria
Bela Aliança Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Pão e Bolos
N9 835.933

N9

Requerente: Armando Augusto Coelho Garcia
Local: iaão Paulo.
•
Classe 33
Titulo
N9 835.937
" &EMA — 50 "
Ind. Brasileira •
Requerente: Picirenq a Pilho Ltda
Classe 41
Artigos: Lanches de:- aliene, mortadela, presunto, rosbife, pato, copa
patal salsichas e churrascos
N9 835.930
".

DO PALMIfpn
vrasIleira

835.943

S4NTA CRUZ ."
Brasileira
Requerente: Editora Santa Cruz Ltda.
• ,Local: São Paulo
Classe 33
Artigos: Almanaques, agendas:boita
Uns, boletins impresso, folhetos, 30r.
nata, livros impressas, peças cluemaa
tográfices, peças teatrais, pro-: t n 1.111
de -teleVisão, resistas, suplementa ala
veada e ilustrados e catálogo
N9 835.944

Ind. Brasileira'
.1;

Requerente: Koji Ozaal
Local: São Paula
"I
Ciasse 2a
•
Artigos: Capita neilogreicas, beato.,
gráficas e m nnograncas •
•
N9 835:945
1

4

•.

,
ITAitERABA
Ind. Brasileira

Requerente: Casa do Palmito 'Ltd&
Local: São Paulo
Classe 31
Requerente: Carena& Itabcraba Ltd+
Artigos: Paimito
.,
Local: São Paulo
..
Classe 41
Ne 835.939 •
Artigos: Produ• os allnie ntie lda eln
•geral, Cereais de I.A.aas as e8peei..,8
Requerente: Rádio Manteraar Ltda.
n••••••~
Local: São Paulo
835.94ti
Classe a3
"DISTAnd1100
•
Artigos: Programas railofõnle.or e de
DL AILLUDIOVEI
televisão, programas de rádio, peças
teatrais, peças cinematográficas, su. LIXOS CARA.NI
CAMLOT
plementos uveres, e ilustrados, pro,
Brasileir14:
gramas ele circos, propaganda im
pressa, escrita, e revistas
Requerente: Distribuidora de AutoRequerente: Camelot Boutlque:
N9 835.934_
•
=Oveis Irmãos Carani 9. A.
Ittiaterlas Ltda.
Local: Silo, Paulo
..- Local: São Paulo
Classe 33
Classe 48
u OARANI "
Titulo
Artigos: Agua Para naaquilake, apaa
relhos de barbear,. batons, nrllbanti«
Ind. BrasileirÉ
N9 835.940
nas, cosmeticos, =afona para sobrem.
calhas, cremes embelezadores, cieraa.
tildas, desodorantes, escovas aa.ira
BUNA
"
"
denteei e toucador, esmalte para
Requerente: Distribuidora de Autounhas, grampos para cabelos, glicea
Brasileira
móveis Irmace . Carani S. A.
ripa
perfumada para o .toucatio w • laa.,
Local: Silo Paula
que, loções, pentes para cabelo, obrara
Classe 21
Artigos: Alavanca de cambio, amor- Requerente: Belnia Representações e fumes, sabonetes, talco perfumadoComércio de Mica Ltda.
tecedores de velcuios. aros nara
N9 855.947
Local: São Paulo
entes, breques, calotas, ~aras de
carros
Classe
4
ar para veiculas, earrocerias,
- Artigos: Mica
reboques e suas partes integrantes,
POTO AZ Int
dragas, engates de • veiculas, eixos de
Ind.- Brasileira N9 835.94/
veiculo& direções, de veiculas, estribos
de veículos, guidões para .Veleulos,
Requerente: Eneadelmadcra roa)
para-brisas, para-choques • de veículos
•
Azul Ltda.
USTRELA párg
para-lamas, guidões para veiculas e
Local: São Paulo
rodas de velculos
tua. Brasileira
Classe 38
Classe 50
Artigos: Albmis em branco, ballgaill
Prastação de Serviços
e blocos de papal, cadernos, caixas , tu
papel, cartão, cartolina, folhas de •
NO 835.935
Requerente; liercadinho Estrela
-.
acetato de celulose, folhas de aspel,-Dalva Ltda.
papelão ou cartão, livros em brakno,
Local: São Pauto
papéie para encadernações, pp:pd
Classe 4l
para filtrar, papel impermeável ata..
Artigos:. Arroz, Veja°. batatas, fari- boa
de papel, papeis de carta. envea
nhas, féculas, fubá, milho, café,
Lopes, • faturai, notas promisskias,
qUetj Os, requeijões, pimenta, Aia
dhplicatas, recibos •
ervilhas. lentilbag, morteviela, berinNO 835.948
gela, toucinhos, banha e grão de bico
•
N9 835.942
TRATORPHEIO
ismerau. sarrwarn
11

as
,
.
In"a"NWAtleire

-

• VEZI

azileira

Requerente: Auto least° Caraveli LImitada
Local: São Paulo
•
Classe: ao
Artigos: Serviços de Auto Pasto
N. 835.929 '4
•
EAMUMEI
Brasileira
?Ind.

Requerente: Indústria de Calçados
Kabuiel Limitada
Local: alo Paulo
Classe: 30
Artigos: Calçados
afft 835.930

!Ind."

Na 835.931

Requerente: Laci Lasalo Kardos
Local: São Paulo
Class-e 3R
Artigos: AdUu.s, avcatais, blusas,
alusões, calam. calcLalies, • botas, cache-csolls, camietas, camisolas, corna
13.311teões, _Ceroula., e l t.3:_a:s, eerlzraes,
niaillots, lenços, meias, aoutiens
vesuaos
N9 835.932

'nu: co5a:L3rr4
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giiiieir:1

Raquerente: Adcola Indústriaa Quita:doas Paulista Limitada
_
Local: São Paulo
•
Classe: 1
Ale gas: Aaet oaelulote, adesivos quimicos, anticorrosivos químico& banhos
químicos. benzina, brometos, caseina
a Indústria. estear ina, iodaranitratos. Óxidos . Papel albumina,
ma
...do, põe, químloole Potassa. removedores quimicos
•
Classe: 4
Artigos: Adraeant a em bruto ou parcialmente preparada, &mbar em brU•
to, breu em bruto ou parcialmente
preparado. cola anima/ em bruto pu
parolai:nanas "preparada. cola vegetal
narcialmente arenarada
em bruaa ou
gomas em bruto ou parciatraente pie
parada, guta anercha era bruto ou
•• parcialmente preparada •
Classe: 28
ce-:
Arti gOS: Artefatos de celteloide,',preluloide, colas induateate, enXnas
paradas nao de oulaas clamas, moras
preparadas titio de outras claaSes,
relatam preparadas

Ind.

Requerente: Relha' Indústria e
Comércio de Confecções Ltda.
Local: São Paulo
Cassa 38
••
Artigos: Anáguas, aventais, balsas.
blusões. calem, calcinha/a botas "auche-cols, camisetas, camisolas,
ias, caseiem rivkaX. mai l lotS, barpes, poir eainaões, lereos. meias,
soutiens. vestidos

•

•Figfflal
TINHA r

Requerente: Jardim da, Infanda
Dona Bar-tinha Ltda . •
amai : São .Pauto
•
•
Chmese 33
•
Titulo

Ind. Brasileira or

1A' ..4

Requerente: Trátorfreio a iltiedia len

alt
Limitada
9 'UI
Local: São Paulo
si, 3439
Clame 21
Artigos: 4tUt0/110Ve1s, eardinbi34 HT3
avalies, amortecedores, alavanclui
câmbio, breques, bicicletas, cazeolv
¡a rrecadas. cismais, directo, eleva,
freios, para-lamas, leira-brisas- roa
daa para veiculas, varetas tte coatroiii

4
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deiras; máquinas niveladoras: agriClasse: 38
uwas; maquinas podadeiras; alagai- Artigos: Agendas em branco álbum,
nas puiveeizadoras agricolas; mapa- em branco; argolas de papel ou panas regadeiras agrícolas; maquaiss pelão; bilhetes de ingressa; ounotes
sachadetras agrícolas; maquinas pu- de passagem; bobinas de papel; aio.Ind,Erasileira
aaueiraa; maquinas pulveraeadaras coa para anotações; blocos para cala
agrícolas; maquinas regadeiras agri- cubos; blocos para coreaaondencia;
caias; máquinas sachaciaras aguarRequerente: Ternac — Indústria e ias; máquinas semeaduras; mainhas aros de papel ou papelão; ba.tais
papel para enfeitar; ingressa de 1.-aComércio Ltda.,
Ja ventos; mondadeiras; moto-ara- pai ou cartolina; lenços de papel;
Local: eao Paulo
dos; moto-charruas; morares Ag:mo- livros comerciais em branco; livros de
Classe: 1
ias; máquinas plantade.ras;
contabilidade; livros fiscais em branArtigos: Sals cpurnicos para incida- nas podadeiras; pulverizadoresmáquitigritr.a; secantes químicos; sodas gana:- celas; segadeiras mecâracas; rearts co; baicos para desenhar; blocos para
eis (inclusive casaca); oxigenia; un- de arado; rodas de arado; timões ue escrever; brochuras não Impressas;
peimeablazantes quinacas; remove- arado; tosadores de grama; vapori- papel para cabogramas; cadernetas
em branco; cadernos escolares; cadores quim.cos; fluxos para soldas;
zadores egricolas
dernos para desenho; caixas de paexcitadores quina:roa; banhos quinaaasse: 8
pelão; capas de papal para documenccs ; abrasivos quina ces ; abam' ven
Artigos: Aquecedores elétricos; calquunlcos; alumens; ars:mio para in- jeiras elétricas; baterias; acendena- tos; chapas de pape.ão para dodúszria; antilerrugir.o:ca para .ndu..- res; acumuladores; antenas; f.os cumentos; carteiras de papel; carteitria; bases quim,cas; benzina; (eis para eletriadade; aparelhos aquece- ras de pape.fia; cartolina; cartoa, de
temaeradores quanicos; d.ssolvent23 Cores; aparelhos do ar colidia-miada; Identidade; cartões de visitas; ca:quimicos; chapas sensível-; cal vir- ...a: re!las de evaporação; aparelhes tões em branco; cartões ind cee; cartuchos de cartolina não de nutras
gem para indústria e produtos qui- p uelticatiores; sazadorees;
classes; cataias de pa•aãe paia lins
micos para fauricar matérias
:leres de pressão e de voltagem; ea- divcrsos; chapas plenearaaeas: elacsattéticas
atlas para aquecimento; estufas para ques em branco; duplicatas; encaClasse: 6
legoes; formas elétricas gaz- dernações de papel; eneardenaeao da
Artigos: CaldeLras a óleo; caldeiras
paperia; envehipes; envalticros
para máquinas; aquecedores de má- eafats L titicas; lareiras; nive.s;
quinas; Incineradores de lixo; gera- •.• cl:1:•:cas e de pressão; registro papel: envalueras de papriaa: et:que„ que.inadorcs de óeeo, tas; faturas: tólarts de ci et tbre • lbuan. s de càrrrnta; forncs de maqua.
torradures; 'has de papel; lóihris de pape fia idlira; motores; bcinbas elétricas; ca- et?anares derrices;
nos parte de maquilas; mamei; taetadeirae; tubos "concluas", tubos lhas índices; guardanapos de pand;
cru: a:ces e valeu as e:étricas
rótulo da papel: s.,cos de papel: tabambas elétrices: candutos de malão da reb e aratnes; talão de er;resClasse: 11
qu nas; grelhas de máquinas; maqui- art •; •
ae: Cenexões para encanamen- scs; talão cie pas"eeena; talão ri . pronas de enfornar; máquinas -refrigeratalão de rad : Ge:remas: r2t4
deres; prensas; rareamentos de moto- tos; ladrões para caixa dágua tubos meseórias;
res: manhos • máquinas* cortadiyas aara encenam:nto; tubas para fins E, de ree'bos; adures de carzão;
máquinas a vapor; máquinas cunciuvues a: arruelas* assa de' ras • aro- tubates de papal; vasos de cartearia
papel • .): livros não inarasaa;
toras; máquinas para tund:çâo pin- es, calde:rões: charainés; chapas ou
tas universais para máquinas; gaia- nea de outras cla ,ses; correntes nao tvin:;,g (1 •! patv'sia; inata-herr:1o; nofiscais; notas picrais:útia: airnadastes; guinchos; comutadores de de outras c:asses; cremalheiras; do- tas
na tas do papei; papel absieecnte;
fdrça e velocidade; betoneiras: cor- a;arliçes; fechaduras; fechos; falteis In
rara fins diversos; grampos; grosa; p apel almaço; papel alarn'n!eado;
rentes de trai-amas:10 e dínamos
Lanhas nela de outras classes; lavra- na"-1 eela r rae; napel erepon:PaPel
Classe: 7
Artigos: Adubadores; ancinhos ruma
c; luvas para bomba dagua; pa- carta; pape l de catulase: ti t Pet de
aia:as; parcas; pregaa; perfilaaos: nho; papel de eeda: papel etrerado
lhadores; ancinhos mecán:ccs;
chinhos puxados a cava:o; arada; p.a:furadores (ferramentas); placas; papel nhada; papel helena:a;
arrancadores da frutos; arraneaclere; aleal :e; postes; purificadores; r 2vr- apel im p ermeável: panei linha caísde Vantes; arranca-teces; balan- :-.1toirlos: retentores; terminals; e:re- etia; papel para das' niao; p::nel para
e.ns; batedeiras agric :. ars; b:cas para an; ternos; tribos tanques de matei; rrIbrulho; papei para encadeai-Ivan
aradas; bambas agrle)las borrifeao- na:cates; sifões; taxas; telas de ala- papel para escrever, papel paaa imtes a g rieeles; braços de arado?; d iz- m; trincos; tachos e tapetes de metal preraeo; papeala para queleuer i rn;
Classe: 16
trb'aldorcs tnecánicos de sementes;
ia:tacanhos para fins varados; pasPixes de maqu:nas agricolas; •seari- Art*ges: Alcatroados para constru- sagens de papel ou cartolina; oaaate
ficadores: escavadeiras mecân'eaa; eCeee; argila preparada para constru- de cartolina; premirei:irias em branmáquinas espalho.delras de terra; ex- eõ--: areeraeassas para construirdes; co; papel de radicierattlas; reciboe ern
Z.:Weres de ervas daninhas e Pragas; asfalto para constru rões; azulejos branco; recipiente de papel; rae
lpienea tirpridares agricelaa (máquinas); eaea no ee tea 5 ; halaü st.res
i.. pai . .citaras; mee. nizae; carp'daa as: trueões; bate.ntese para constraçaes tas de papelão; rosetas de papel; rato
cavadelras; . ceifade,ras; cepos de ara- chapas para canstruções; colunas de papel; ta'âo de teia:ramas: ;eledos; ceifeiras; charruas; cortadores• .aara construções; corn-jas de concre- gramas em branco; tubos de rartão;
inecân:cos de cana; capim; grama; to: cre para construções; divisões tubos de papei; tubos de papelão;
tubetes de papelão
escavadeiras mecânicas; desterraado- pré-fabricados; drenos para ronstruClasse: 50
res aerfcolae ; destocadores; d!stribui- çce.s; edificações pré-moldadas, esdores mecânicos de estrume: máqui- quadrias: estacas preparadas para Artigos: Servços de instalações
nas de cortar raizes máquinas de conetrueões; estruturas para constru- montagens técnicas industriais e de
matar formigas e outros Insetos na ções; blocos para constreaks; oionas eletricidade; serviços de encanamena g ricultura; máquinas derrubadoras para pavimentação; -calhas de talha- tos; consertos; reformas e manuten01 de caldeiras; aparelhos elétricos
de árvores; máquinas desaffetadocas dos; cimento comum; cahros alepa- e eletrôni cos e máquinas em geral
de plantações; máquina; empilhadei- re.clos para construções; caixas de cie tratamento térmico de metais
--•- -•
ras agricolas; máquinas espallaadoras mento; caixilhos; cal para construN9 835.952
de terra, fenadeiras; ganhadeiras; ções; chaminés de concreto; avisaicoa;
papel
para
forrar
casa;
paredes
grades de discos ou dentes; lanchachamas 1..gricolas; Ielvadores; loco- divisórias inclusive para escritório;
móveis agrícolas; m;quinas aduoa- parquetes; peças ornamentais de ci- nTERMIC".'INDUSTRIA
de.iras; máquinas amassadoras agrí- mento ou gesso para tetos e paredes;
colas; máquinas arrancadoras da ta- exceto da classe 25; estuque; tarro;
E COMIti1C 10 LTDA
coa; máquinas batedeiras agricolae; friso; guichetes; vades: imitaçõee
máquinas borrifadoras agrícolas; ma- mármore para construções; Impermeaquinas capinadeiras; máquinas car- bi lividores de argamassas; janelas;
plielras; máquinas cavadeiras: rna- ladrilhos; uajeotaa; lajes; lambris;
nuinas celfadoras; máquinas colhe- lamelas; lixeiras para construções; Requerente: Termic — Indústria a
Comércio Ltda.
deiras; máquinas cortadeiras de luvas de junções para construções.
Local: São Paulo
plantas; máquinas cultivadoras; má- manilhas; mármores preparados para
Nome comercial
quinas de abrir canais de irrigação; construções; massas para Parede; Pe
preparados para constru--dregulhos
Ne 835.953 --- —
máquinas de amanhar terra; máqui- ções; pilastras
de concreto; oisos:
nas de colher algodão; máquinas de placas para pavimentação;
pedras
colher frutas; máquinas de camba- preparadas para construções; portas:
ter pragas; maquinas de corter ma- aravas; prateleiras quando construlhos; rolos destorroadores; mátIllinse çties; produtos betuminosos para . •
ST
semeaddras; semeadoras; sulfatado- construcões; produtos de base 1411ra
ras agricolaa; maquinas roçadeiras; Oca; soleiras para Portas; taecell tanrolos compressores para esfarelar ques de cimento; telhas; tijolos; anterra; tratores agricolas; máquinas ta s rara paredes; muros; portas e
enxofradeiras para agricultura: má- janelas, tubos de concreto; tubos de Requerente: Sociedade Técnica de
quinas escarific.adaras; máquinas co- aso exclusivo em construções tubos Artefatos de Meta i s Stam Ltda
trumadeiras; máquinas ext'ntaras de de ventilação de edifícios; veneziaCilas.e: 18
Local: São Paulo
ervas daninhas e pragas; máquinas nas, vig amentos preparados para
eanstrun
gos:
Esanedrias;
Arti
grade s: Jan"ias
aes; gas preparadas 'Nara
int:a tinaras agrícolas: mágte nria irrináa; vitrinas quando consts ta- portas; portões: Virre•g : arnezianas •
gadaras aterleolas : m4 attlae s lenra- constee
ções; vitrds; (ou viteauxa
parede. divisórias
chamas agrícolas; máquinas leiva/fe 835.951

W 835.949

!!.TERMIC'

i

IgLileIr s,. •

Requerente: Granja Mirni Limitada
Local: São Paulo
Classe 19
Artigos: Aves, ovos e animais moi.
0.•n•••••-....n
N 835.950

"ASTY"
Ind,Brasileira

Remi( iate: Laboeatór a. Asty Ltda.
Local: São Paulo
Classe e8
Arueo: abai:ventes de uso em touca ar. ileaona para touceaior, arindonavaaeasa riguaa de a:luzerna,
xee
;
•e beleza, aauas c e colônia,
lat anda. (tuas de quina.
.e zle roeas, aaans de toeeala.
•
al„al, alatas para eixibeleeamen-ri pzec. &i r; 1-,
aree. a, atenderes de lenunas de -Larb. :atcheadeees de cabelo, ceraar.•
e. aaaido:s de toucador, proautos net;
lii _iiee•tis contra caapa, cera deinleto.ea, coeméricos, greyon para iraa e e r am. egia-3 para maraarae-eil
.as per1nin2da , , a!finetes para cceietiorea de caio, almiscar
slaitaas de cheiro, emala
. A. Ar-n'a:,..1.:23
ai a. ellais. amónia, perfumada. asaarecao. ..2, z
; • a.a
esibeer, ia:a/e:Alas pana ca 1.1e:a •
p ra frizar capeio
e
para ondular ali rio, apa
r eta Fera secar cablo,substancia::ctiN para totteacler, arminans
arroz, atomfazaaores de
3 a
.p. ai; :e, ):andotiaa, ha lama postiças
enrnat'alCseas), blgedes peia
ko:::.•el o e rnavalezcOs), borrtS
c ,!.. ; d perfeme, brilhantna, fele•
caaelo, tios para lira
sa :
eie dente, crê para toucadoe,
p
c. ates para maseagens, cremes pare
p a cheiros, dlles. nO3V-Yz
et nia corantes, para cabelo, corantia tara pele, cobertores de unha
('2.
mos. desates para baano. p.
• :aba, para cuba, de:aia:ridos.
!ssolven -es
esocloran as .
ameador, elixir paia pele, emultanai touca:Ar, esmaltes ta.ra
aa
• e na . e:sendas perfumadas, eseõves
Cie Lou ador, para banho, escovas de
tw ..:ador para cabelos, escovas de
acreaelor para dentes, escoavas de toUe.: ;lar irra pestanas, escovas de toutq
para sobrancelhas, escovas de
toUCador para unhas, estojos de barta l eetojos de manicure, estojos para
ti atemento de unhas, eter perfuma• para toucador, extratos tperfumucilagem para sobrancelha",
obrais. perfumadas, fixadores para
Cair:lo. fixadores para bigodes, gelatina. para toucador, geléias para touCalor. geléias perfumados, glicerina
perfumada, goma para cabelo, leites
pra embelezar a pele, líquidos para
liso em toucador, Óleos de babosa,
óleos para banho de mar, óleos naaa
Cabelo. Óleos para pele ,nto medieiraiei Óleos perfumados, pastas para
arrbear pastas para cabelo, pastilhas de cheiros, produtos para embelezar a pele, perfumes em geral,
lpetrõleo para toucador, pinturas para
o rosto, preparados para o capelo,
ef sliampoos", vernizes para Unhas,
tinturas para cabelo, sabões perfumados. sabões para barba e 'açu

• .

)e) C,
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IP 835.854

) SIRGA- 'At

ALMEIDA P2ADC
INDusestot ogArauehro

Requerente: k'armácia Droga Raison
Ltda.
Requizrane: FurmarIa e Lez,..ualõrio
Local: Sá° Paulo
Homeopático Almeida Prado Ltda.
Clasre: 3
Local: São Paulo
Artigos: SuLstancia3; produtos e preRegistro d 2 mnrca
parações quini.cas para serem iss-ta.s
----• na medicina ou na farmácia
N s' 835.fri
N° 8:3.953

CL AJS IR "
Indu!strin. Eras il eira

e

Xi

L.T14,•rtente: Julti Kuirie
t!iopi
e2 : 3
Artigos: S1.1h.i.z.ü.cia; weclutos prepann-oe.; quiin - eas para sarou'
t s
na. medicina ou na farmácia
N' 835.856

EDIFICIO 115IPIMAIRIZ
LE0.?01-inTlIA,
Requerente: Construtora Adolpho
Lindenb e i-g S. A.
Local: io Paulo
Cicef_. e.: 33 — Titulo
N9 835.961

, " yAI/ÁLIV-fèPi
2-,".j,AK,S.- v , f • - /I
Requerente: Companhia Nacional
Tecidos Nova America
Local: Guanabara
Classe: 23
Art,gas: Tecidos em gera)
— ----N° 835.957

Requerente: Epaço — Engenharia,
Construções e Conterck) Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Artigos: Engenharia e Construçõea
N9 835.958

,
r. 1-3 eo#1,145.°
- - 4,-.);) • n •;,
• (,
, • .;•• ...,::...;
r-•
çi-.A
., • . .;fezI.1}

.,;1

Requerente: Alberto Campos dos
San tos
Locai: Guanabara
Classe 33 — Sinal de Propaganda
Na, 835.965-966

UPE.RPOL

CROQUETE
PR IN K

CRAUILCIRA

II:O. ORASILEIRA
1111111111111111.1110.• n•nn =1111111•n•••••n •

Cliecolate Prink S.A.
Lt.ca!: S.a Paulo
57:>‘.1 41
bala:, e
(.0 ',ates

neque:-. : • .
;) — D. ia.dora
ti E;1: D. - i•
.
,
Lecal:
ft.•:::'::1..ra
rr. ira
N.'

.DEONFARmAt

it.

r.35.97n

No 835.^61

Na. 835.960-1

LSOQ
as
ile ira

•n•••••••••=.1••n•••• n•n

-rar~~~..~~.

..4111•1"

la IA
,...--..,,,..

r,:-

IND. ERASILEIRA
L

I tr

1

Requerent:?: Abra:z itus Q'Ltistro
Leen]: São Paulo
clas)e 46
Artigos: At.) . a.sives para polir. ago-5
sanitária. anil, buchas para polir. e ra
para lustrar, cèra para polir. ci.:oposições para brilho, comp:.a;içõe:: pn.
conse • -vação
e
m,
celnresic•-es pra
para
de móveis
&Ir runf,fre-)..;:eã•
: .5
•polir emx.m .la:: t:a r. pare
ponjas
tirirrner •.1•:.
:111

p rra

')

c,era
unr(:
etc., lá da a'a
na pal;r,
para brilhar, n' ;i
ra
!MSS-3 !Ari palir, ihres
o'eos para limpar e tam pa1i:J:4 .
,
cl atm para p.)lir. r.ir yuan:c:ta
te preparado
preparado pr.ra. nienera'n: .
para dar e cons.:rlar brilho, prini-1 ..;*
para dar e cons . rur o brilho, r) ;
para dar e co p wrtar brilho. nós rala,
lavar. ; .-Os para lustrar. pe.., para
11r, praparades para tirar nutitchaN,
'reparados para t;rar ferrugem senão comum, sapanac:-os, tijolos para
brilho e polirry.-nto e tinta para lustrar e poiir
Dr? 835.971

12.2miere::!-2: Indústria Suice• èrwilefra Pura Fit ,3ricação dc Artle.-s Daitortos Proil-Ap`a t do Bras:I Ltda.
Lrca": :SSa Paulo
C:Z.,5.?. 10
Artigos:' Abridore- de bôca para den'listas, tr.:ui/ias, alietcs, anéis Nra InicrusIw:ks. artieuladores, aparadores,
a'av: re:-.... de rai.. s para dentistas,
hIcos d..: gás. h-:tie:;.s. L'..turi5.. brccas
MOTORADIO-TRADIÇÃO
:--ara denft-ta. b...)r..:21:as para sepalar &ates, cinzék-, cinzelinhes, coEM SONORIDADE
Iberrs e colheroilla..., Lieuclas e aguca:Zas, compassos, crineadores cdres
odontológicas, cientes artificiais. dentaduras, desobstruidures. descanço e Requerente: 151otoradio S.A, Comerl suportes para queixo, disco de lixa,
cial e Industrial
Lccal: São Paulo
amarradeiras e escarradores, escarpeClasse 2 — Sinal
!os, espátulas, espigões para dentes
artificiais, espelhos, espelinhos. estirN9-835:972—
pa-nervos, escavadores, escavas para
dentista, extratores- de panes, extratores de mins, faquinhas, ferro para
limpar e cauterizar fixadores de linMOTORADIO-BELEZA,
mia. formões de esmaltes, ganchos,
gachetas, gesso, guta-percha. limas
TRAI) I ÇAO
rara cravo, lbripaciorrs de dentes,
marte.linhos, caolim, máscaras para
EM SONORIDADE
éter, "matrizes para trabalhos dentários, marteles automáticrs para dentes, modeladores, prensas para termoplástico, polidores, pó e liquido Requerente: Motoradio S.A. Comei.ciai e Industrial
para obturar dentes, papel carbono e
Local: São Paulc
pó abrasivo para uso dentário, raspadores, removedor de manchas, seClasse 8 — Sinal
paraodres, nervos dentais, saringas
N9 835.974
tatuas, separadores, tesouras para
dentista, tesouras e tesourinhas para

dentistas, tiras de celulóide, tiras de
lixa, termómetros, vulcanites e
vulcanizadones
N9 835.969

Reouerer`e: Speny Rand Corporation
, local° listados Unidos da América
..weeimainumanuehá,44,j.'
Classe: 8
, Artigos: Bombas hidráulicas; e moIND. IlimaitaIRA
tores hidráulicos
Classe: 8
Artigos: Válvulas
BRASILEIRA
N9 835.980
Requerente: °cobras, S.A. Refrigeração
'11:
Local: São Paulo
8
SICECUTIVE CREDIT Arava: Refri gClasse
eradores (comerciais),
1110 PAULO- CANTV..
1) .
congeladores, unidades compressoras,
Requerente:: American Expres.s
máquinas para fabricar gelo e bal- Requerente: Intiuscria Suiço-PrsalleiCompany
-a Para Fabricação de Artidas Den- Requerente: ~ido Vello, o Pilho Z
cões frigorificos
Local: Estados Va ms - da Atr.érica
tários Pr- t h r•r•lae t. do Brasil Ltda.
Ca sse 8
Marco Aurélio de Sousa Filio
Local: São Paulo
50
Laca!: São Paulo
Srta.:as: Gto ad mr es dom-s st I( as. so r Etervicoa: Plano d , cartão de crédito vetelra. trrtno›t:, 0-,s. r•-lés.
C!asse 21
apareClasse 33
bAnen
lho): de lir r,•rri-,erndo
M1 149-s: Resinas preparadas
Tusignia de Conséreo

r-

BERACRYL]
no.

•
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solas, saltos e solados, enfeites para
•••
automóveis, guarnições para objetas,
laminados de plásticos, lanceiras, revestimentos plásticos, vasilhames de
' 1130AVA GEWS
material plástico, colas e pastas
adesivas
FALE GAIss
INI9 835.883
abliqUerente; Geias S.A. — InJaatria a
e Comércio
rDURA–CRUZ
Local: RGS. Classes 35 — 38
Indústria
Brasileira
"rase de Propaganda
Na 835.975-976
Rewereute: Daracoux 8.5.. Indús'tria e Comércio
'
•
Local; São Paulo
ORISS
•
Clama 28 Artigos: Argolas, armações para
Dubletria Braeileiri
óculos, baseai, bõlsas, cabos para utensilios, carteiras, copas, embalagens,
-badústria solas, saltos e .s,olados, enfeites para
Requerente: Geias S.A..
e Comércio
automóveis, guarnições para objetos,
Local: RGS,
laminado sde plásticos, lanceiras, reClasse a8
matarial plagie° e pastas adesivas
¡artigos: Alpercatas, botas, botinhas,
N9 835.985
botinas, chinelos, galochas, polainas,
Perneiras, sandálias, sapatos, aapatos
~Partiras e tamancos
Clasaa 35
Artigos: Atidos, Dôisas,. am.a";
embalaichicotes, carneiras,
gens yle couro, capas . para álbuns,
guarnições de couro para automóveis,
para porta-blocos, malas, porta-notas,
porta-chaves, portarqu als, pastas,
sacos pata viagens, saltas, solas e
solados, v lises
Na. 835.977-919 •
N9

835.973

•
viços de buffet, atelier .da confecções,
concurso, competições, gravações,
conjuntos musicais, iastrumentais e
vocais, distribuição e produção de /Umes, programas radiofônicos e talava.
sionaaos, estúdio fotográfico, estúdio
cineMatográfico, estúdio de rastro • e
televisão, rádio emaistira, agenciamento de artistas, Pine, teatros, ,espetáculos,- diversões, serviços gráficos,
titográficos, instituto de beleza,
pronto socorro, hospital, lavandaria,
aturaria, transportes, oficina meralulea, garagem, Pasto de serviço com
lubrificação, Instalações elétricas, serviços de chuveiros, serviços de meta.'urgia e Se estamparia de metais
. N9 835.988

Inaeistria Brasileira

Requerente: Bela Vista S.A, Produtos Alimentícios
Local: ao Puno
Classe 4/
Artigos: Biscoitos de manteiga
Ne .835.98'7

Requerente: Faiespwza Industrial Requérerates; Gesvaldo Valioso Pilha
Ltda.
I 11 A, C'
Marco Aurélio de Sousa Filho
Local: Sfu) Paulo
Loeal:
$io
Paulo
Incbiet
.ria Brasileira
Classe 4
Classe 33
'Artigos: Fibras vegetais, cortiça, oda
Sinal de Propaganda
plástico em bruto (resines natu11 9 835.984
rais). algodão em bruto, latex em
Requerente: Companhia Nacional de
bruto, paina, penas, penugem, estoVeludos
p. extratos oleosos, afana vegetais,
Local: São Paulo
espumas vegetais e liquido de
Classe 38
plantas
1
Artigos: Blusas, casacos, capas, anClasse 28
tas, calças, camisas; camisetas, cuea
aartigos: . Espumas sintética, carminas
cas, gravatas, 'jogos de. lingerle,
de nylon; resinas sintéticas, laminattielaS, maiôs, penhoar, pulover, pijadas plásticas, revestimentos para (timas, roupão, aborta, soutiens, uni' jatos, chapas e„lánainas de material
formes e vestidos
plástico, massas plásticas, plásticos
- Na 835.988
para cubara/a gis, espumas sintéticas e
•de nylon para'almofadas e para es4ofamentos. ernbabiacts de espuma e
•
*
de plástico. sacolas, portadocumentos
•
.
Classe 40
tex,..rtigos: 'Travesseiros, colchões, atinotadae, estofamentoa, acolchoados para
Móveis, encostos para cadeiras e asSan tos, cadeiras para enfermos, móeis estofados:- Poltronas, sofáse dlalms, conjuntos para praia, Para Jar- Retalerantes: Osvaildta Valiosa lanho e
dim; para terraços' e para salas
•Mato Aúna% de Sousa Filho
1C 835.980-982
•
Local: :Orlo
, Carlos Silva
Artigos; Imóveis, promoções, 'transa- Regue-rente: Aimoré
Antunes
eões imobiliárias, despachos junto as
,
Local: ROO.
repartições, InvestfinérdOs, financia50 1
D.URAORtra,
mentos, engenharia, construções, Artigos: MarcaClasse
de
serviços
em reparp
esquisas
'
de
mercados
Consórcio*,
In girtria .Brae313,eira.
federals, estaduais e
histai aeões técnicas.. epordenacão, di- ta:6es públicas
municipais
vulgação, exploração de patentes e
naquerente: Durceour S.A. Indúetria marcas,
: /q9 335489
participações,
campanha
da
e Cola-Arcai
Movimento eivico, sóclal,. humanitaLocal: SOO Paulo -,
ro, prestaçao—de auxilio, _angariação
Classe 36
,
VÉLNAC
:21atigos: Alpercatas, botas, balinhas, de fundos, empreendimentos, aderigalochas, polainas, nistraçãó, operadas bancárias esti
bothaansobineka,
Ináttetria
Perneiras, esandfdias, sapatos, saPalacs geral; seguros, loteamentos, 'instalações técnicas e industriais; incorPodesportivos, tamancos
a•
aações, ,exploraçao de fazendas. cona
• sçrvacao
Classe á • de prédios. copstrucões e
Nacional ele
: Abeicataa bota:a:botinhas, matanizaçad de hotéis: publicidade e ReQuerente: Companhia
Veludoa.....a
•
galochas,
Polainas,
n
Z,
~dai,
t
ig
• et
aronaganda.: Piamoceas de vendas,
•
Local: São Paulo.
perneiras. :sandálias, 'sapato; sapatas salão. de festa.s. boates, clubes $001s1
Classe: 50
desportivos, tamancos
•
é recreati vo, colônia de férias, cocar: Artigos: Acabamento, estamparia,
Classe 28
las, estancia, molhei. 'turismo e agena zaao, lavanderia, pitioageM, tintura"( Artigos: Argolas, armações Para eia de passagem, derearaçõesaaeaPosi- aia, eagomagem, plissagera,
retorsão
cabos
para
utentiblsas,
,
e mercellaaçãoa
ções, feiras de amostras, deslifes,
bases
.; DM"
24103. caraeirma s:opos, S,MbalagenS,
•
—

IP i

Na 835.990

RIB. R I /V
In dtistria Brasileira'
Requeernte: Cia. rasitercz de Nava.
dadas Doceiras
Local: Sio Paulo,
Classe: 41 Artigos: Balas, chocolates, coberturas
para docas, bolos, confeitos, doces
frutas, legumes, assa:raias aromátir,aa
farinhas e massas aliznenticias, ce.
reais, laticínios, rações, gelatinas, go'
ma de mascar, pós para pudins, pralinéa, sorvetes* sucos e xaropes para
fins alimentares.
• Na 835.991

'BR"RGAMO
IridástriaBraall:e.ira

atojos,

RÁLBEIPUMA

Janeiro cle19613

Requerente: Bergamo Bolsas Ltda.
• Local: São Paulo. .
Classe: 50
Artigos: Arreios, &asas, carteiras,
chicotes, carneiras, estojos, embalag ena de couro, capas Para álbuns,
guarnições de couro, para automóvel;
para porta blocos, malas, porta-notas,
porta-chaves, porta--niquela, -pastas,
sacos para viagens e soladas, ValiSe8„
Na 835.992
-

PAIMPPIIA
INIEJSTRIAL . iffiDA,
Requerente: Palespunta Induatrial
Ltd.t.

Local: São Paulo,
IP

835.993-994

Requeernte: Mário E. Pra:ali ft Cia.
Ltda.
- Local: Rao de Janeiro •
Classes: 8 — 32 a- 33 -- $8 — 41 42 — 43 — 44 — 49 e 50.
, Classe: 32
Artigos : ArSIgna - impressos, almanaques, álbuns Impressos, armários, calendários, crônicas impressas, cataaagos designações de filmes e peças teaurda. discursos impressos, folhetos, ate.
Bainhas, histórias impressas, índices
telefônicos, jornais, livros, músicas e
orações impressas, peças ainematográa
ficas e teatrais, Poesiaa bnPress"
programas de circo, de rádio, era tea
revisão e impresso; propaganda e
prospéctos Impressos 3 escritos, aroaas, publicações, revistas e romances
impressos", roteiros .nlpressos de filmes e de peças teatrais, sexipts de cinema, teatro e televisão e sueltos impressos.
Na 835.998.

Requereria,: Mário if. Priori( *. 01a.
Ltda.
- Local* Ouanabsza
Classes: 8 — 32 — 33 — 36.ç — 41'
42 —....43 a-44 -a 4fa e 110

nNe1
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feijão, farinha de mesa, feijoada, ti- .'
gado, figo, ilibas,- galinhas abatidas, .

N9 830.004
-

•

0 DESAFIO'

teiga' .
all?a;lingua
lar"
lag°"":;uarr
goigalbliça
ad1"141"ab
lin
mortadela,
óleos
alinienticioe;

Jar .:"",

de 19865

No 838.010

•FILIPINAS

ostras • • .
ovos, cozidos, fritos -ou quentes, pão.
peixes, peixadas presuntos, queijos,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
sal; salames, salsicha, sopas, sorvetes,
talharim tomate, vinagre, xarques.
N9 835.000 '
Requerente: .Editóra II9Pzetisa0 e Cultura . S. A.
Solapa
Requerente: Mangdex
Local: Guanabara.
(BAR E RESTAURANTE'
13. A. Indústria de Artefatos de
•
Classe: irá .
Borracha
Atrigos: livros impresso% revistas,
Local: São Paulo
Pliblieaçõeii impressas e filmes reItASARAG
Classe
35
\ velados.
/*rasos: Saltos, solados e solas j
•
838.005
N
9
Requerente: Emilse de Lotardes dos
NI 838.011
Santos.
Loca): Guanabara.
Requeerrtte: António Oristovain Mon- Classes: 33
PHILBY; O ESPIÃO QUE*
-4 41 1-- 42 T43 — Titulo.
teiro.
Local: G u n abava .
149 838.001
.
ENGANOU TODO O MUNDOClasse: 44
Artigos: Cachimbos, charutos, cigarINDÚSTRIA BRASILEIRA
ros, Rilhas de turno, rapé e tabaco
Requerente: Editora Expressão e Culmanufaturado
ou
não.
tura
B.
A.
.••
•
• Local: Guanabara:
N9 .835.997
Classe: 82
Artigos: livros Impressos, migai, Pu"
Requerente: Mangotex
golapor
blicações impressas e Vimes revelados. 8. A. Indústria de Artefatos de
Borracha
1(9-836.006
Local: São Paulo
Classe 35
•
•
Artigos: Saltos, solados e solas Is
Requerente:
!eivem
&almas.
À,
Requerente: Márto E. Priolli I; Cia.
•
Local: Guanabara
N9 838.012
Ltda.
Classe:
13
—
InsigniaX
Local: Rio de Janeiro
Classes: 8 — 32 33 — 38 — 41 — 42
' N9 838.002
•
43 — 44 — 49 e 50
N9 835.998

AMERICANO

WAKI-YAMA

BARATTA

Indústria Biasileira
EDITORA ABRIL

Requeernte: Evo' Moram, sulcam.
Local: Gukanabara.
Classe: 13— Insignia.
N9 838.003

Requerente: Barata — Administram ção e Empreendimentos Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Artigos: Prestação de serviços da
administrações de imóveis; negociam
ção de valores; financiamentos
na indústria e
Requerente: Haden Engenharia In- empreendimentos
comércio
dustriai S. A.
Local: Guanabara.
• No 838.013
Classe: 18
Artigos: Material exclusivamente para construções.
,O BRASILEIRO
N9 838.001
rt R A Dl' Q 15 I

Requerente: EditOra Abril Ltda. •
Local: SM Paulo.
K 1, 13 R, 1.
Classe: 50
,
Artigos: Género de Atividade: Edição
INDÚSTRIA BRASILEIRA
e Impressão de ações;agendas, álbuns,
anuários, núncios impressos, boletins,
Requerente:
Mangotex — Solapor
cadernos escolares, cartões comerciais,
S. A. Indtstria de Artefatos de Borcartões de visita, catálogos cheques,
racha.
cupões, debentures, n duplicatas, enveLocal: São Paulo.
lopes, faturas, folhetoa, folhinhas,
Classe: 35
jornais, letras de câmbio, livros, liArtigos: Saltos, Solados e Solas.
vros em branco, músicas, notas fiscais. notas promissórias, obras em tasN9 838.008
ciculos, papéis de correspondencia,
passagens, peças cinematográficas,
peças teatrais, periódicos,
rocircenses, programas de rrào,g_rar
"ÉDJORGE.54"
gramas de televisão. ProPeganda em
.
geral, publicidade em geral, recibos,
I
NDÚRIA.
BRASIlEIRA
revistas e rótulos.
INDÚSTRIA BRASILEIRA .
•
N9 835.999
Requerente: Edjorges
Comércio e. InRequerente:
Mangoter
Solapor
dústrias de B3rdados
Ltda.
S.
A.
Indústria
de
Artefatos
de
Classe: 34
Borracha;
Local: São Paulo.
Artigos: Para distinguer confecções
em geral a saber: agasalhos, anáguas,
Classe: 35
aventais, batas, batinas, bermuda8,
Requerente: EmilAe de Lotutes dos blusas, biusões, boinas, Pulcros, cal- Artigos: Saltos, Solados e Solas.
Santos. ças calcinhas calções, camisas, camiN9 838.009
Local: Guanabara
camisolas, camisolões, capas,
Classe: 41 • setas,
capotes,
casacos,
abales,
citas,
colaArtigos: Abacate, a baC84d, abobora, rinhos coletes, combinações corpi• K A ti-A!
acarajé, açúcar, alface, alho,,meixa nhos, cuecas, cueiros, culotes, estolas,
araendoa, amendoim, anel, arroz, fantasias," fardamentos, fardas fralassados, azeite, azeitonas, batel/mu, das fraques gorros gravatas, japonas,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
baias, oanana, banha, batata, boita jaquetas, lenços, ligas, 'ingerias, lubolachas, bombons café, camarão, ca- vas, macacão, niaillots. mantilhas, Requerente:. Mangotei - Solapor
N, nela, canja, canjica, carnes -de-vaca, mantos meias, paletós, peignoira. pi- S. A. Indústria de Artefatos de
Borracha
Carito, c9Xliair0. P oro°, cebola, casta- jamas, puloveres, punhos, quimonos,
Local: São Paulo.
nha, • chouriços, churrascos, coalha- roupas de baixo, roupões, saiu, sorte,
•
Classe:
35
•
-ns
para
slaka,
sobretudo,
loultons,
meter,
stmda, cóco, compotas, condime,
alimentos, tremes, drops, ervilhas,
gas uniformes, vestidos e véus.
Ar tigos: Saltos, Solados e soim.-

•

SI NTELIT

CASARÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Aroldo Araújo

Própap.

grande. Ltda.
.
Local: Guanabara
,t
Classe 32
-Artigos: Campanha de publicidade e
Propaganda, Terna de cam panha de,
relações públicas, Histórias . eam
sas, Programa de rádio e televisão,:
Peças teatrais e cinematográficas,
antmcias em jornais, matem como ,
prospectos impressos' escritos
1(9 838.014/018

*

Requerente: Prisma Publicidade 8./1‘..
Local: Rio Grande do Sul
Classe 38
'Artigos: Agendas, albuns em branco,
blocos para anotações, Cariai de pe.
pel ou papelão para albuns, do.,
aumentos e livros, cartões de vil",
tas e comerciais, cheques, ~MV*
tas, envelopes, envOlucroe, -.etiquetas,
faturas, livros comerciais em branm
co, notas ff/Wall, notas promissórias,
recibos e rótulos
Classes: 17, 25, 32, 33 e 33
~algo
Classes: 25 32, 33 e 38
Indenta
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Publicidade S. Á.

Requerente: Prza Publlci&de S.A.
Local: Rio Grande do Su:
Classes: 17, 25, 32, 33 e 33
Título
.1~••n•nnn••••----N9 83P ..;.• q /019

DIÁRIO OFIC

tte escritório, máquinas de ealcul
endereçar. escrever, grainpea,,
mar, tecnigrafos, tintas
1•19 836.923;621

TRACBEL

eção
Classe 12
"gen: Colchei,as, dedais, fechos
,rzediços, Lveies, Jarras, grl:as de

chapas e placas isolantes
N9 838.022

Requerente: Tracbel — Tratores
Belo Horizonte S. A. •
ICARBOMInit
Local: Minas Gerais
Nome Comercial
litew,erfaka• Earbomach. InspertaçOes
1
N9 838.027
e Comércio Ltda.
Local: Minas Gerais.
)
Classe 27
'Artigos: Aparelhos duplicadores de
cópias, arquivos, canetas, caixas registradoras, cofres, fichirios, instruRequerente: Brasiliana Ltda,
mentos de escrever, Iogas para mesa
Minaa Gerais

N, 836.033

para vestidos, ilha:ca. lantejoulas, missaneas e prniallas
arx1
,„ /
Cla::.se 23
1~ ir 4.• Pinrt/1 17mr
AM:As: Aparas de tecidos. L...íendas
em péça, utalhos de tecidos,
eia .çe.ral, treitlos rivestiak.4 de
qua/q4zr material
Requerente: Shi Electric Co . , Ltd .
Cla"-se 24
Artigos: Adornos de pano, Mamares, Local: com sede era Tóquio, japAu

Requerente: Tracbel — Tratores
Belo Borizo:ite S .A.
Local: Minas Gerais
s.:nadares, balsas, bordados. capas
Classe
Artigos: Aluvar.eas mecânicas. ar- para motéis e para tratrtimentos
elasticos, entretelas :fitas,
ra:144s de mores, bases de re .t/cinas, bicos partes de roaryiunos, mecham, palmilhais, rendas, •33COL13,
viezes
bombas elétricas e hidráulicas; caClasse 34
beçotes de máquinas, ferramentas
mecânicas, geradores de covrente. Artigos: Capachos, cortinas, cortinamáquinas cortadoras, máquina-, de dos, encerados, linóleos, oleados, pabordar, máquinas de costurar. ma- nos para assoalhes e paredes pasquinas de fabricar produtos, máqui- sadeiras, persianas móveis, safas e
•
tapetes
nas lavadoras, máquinas moedoras,
máquinas refrigeradoras, máquinas
N. 836.028
ventiladoras, motores, segmentos,
teares, turbinas
Classe 7
Artigos: Adubadores, arados, bate- ,ESTR.tLA DA SORTE
IsqUerente: Distribuidora Brasileira deiras agrícolas, capinadeiras mecáde Valórea Ltda.
nicas, cavadeiras, escarificadores, loLOTERIAS LTDA •
Local: Rio Grande do Sul
comóveis agrícolas, máquina amigaClasse 32
dores agrícolas, máquina., semeadelda Sorte Loterias
artigos: Jornais, revistas, folhei." ras, motores agricolas, maquinas Requerente: Estréia
Ltda.
v prospectos, catálogro e publicações cultivadoras, máquinas desin!ctadoLocal: Minas Gerais
em geral
tas de plantações, tosadores de graNome comercial
Ciasses: 25. 32, 33. 38
,
ma, tratores, agrícolas
Sinal
_
N. 836.029
Classe 21
21 9 838.020
Artigos: Ambulancias e suas partas
integrantes, automóveis e sua, Partes integrantes, auto-motrizes e 4133
partes integrantes, aviões e usa partes integrantes, caminhões e suas
partes integrantes, chassis, elevadores, embarcações e suas partes lutavas e rum parda Integrantes motograntes, escadas rolantes, locomoti,cicletaa e suas partes integrante&
remos, tratores não agrícolas - Requerente: EstrtUda Sorte Loterias
Ltda.
Classe 50
Local: Minas Gerais
Artigos: Administração de bens, de
empresas e de obras, planeja:centos,
Classe: 19
putkl4e444) 4 % transporte, auditoria, Artigos: Bilhetes de loteria, logos, pecorretagem, desenha, engenharia, gasas para Jogos, loterias
ragem, gráfica, oficina mecânica,
N. 836.030
postos de gasolina, administração de
Imóveis, recuperação de tratores
N9 836.025
Requerente: Distribuidora Bradleira
XARBOMACH IMPORTJOE3
de VelOres Ltda.
Sul
Local: Rio Grande do
E CONERCIO LTDA.
Classes: 25, 32, 33 e 38
Titulo
Requerente: Karbomach Importações e
N• 836.021
Requerente: Zelar Ltda,
Comércio Ltda.
Local: Minas Gerais
Local: Minas Gerais
Classe 8
Nome comercial
Artigem Aparelhos eletro-domésticos,
aparelhos de 30121, alto-talantev, boN. 836.031
binas, campainhas elétricas, chaves
elétricas, aparelhada cinernatograficos, discos gravados, aparelhos fotográficos, filmes revelados, instrumen" HIDRÁCO
tos eletrônicos, lâmpadas, miarofa
nes, pl'has elétricas, apared l os do
telegrafia e de telefonia, aparelhos
de televisão, aparelhos de registras e Requerente: tHidráco, Engenharia Lireprodução de imagens e sons; apamitada
Requerente: Plastifon S. A. —
relhos de barbear, dispositivos de
Local: São Paulo
Plásticos e Derivados
contrõle remoto
Classe: 50
Local: São Paulo
N9 836.028
Artigos: Serviço de engenharia mecâClasse 18
nica, elétrica e hidráulica; instalações
Artigos: Chapas para construções,
elétricas e instalações hidráulicas
colunas, divisões, esquadrias forros,
TRATORES
frisos, lambris, papel para forrar
TRAC
N. 836.032
-,` casa, paredes divisórias, pisos, vens' .tanaa: placas para coberturas e
BELO HORIZONTE 5/A.

rzLAR
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Ciasse: 8

Artigos: Aparelhos para
taber: transmisstaes de telev:sã . .., oparelhos satélite (aparelhos para
çaes difusoras não controladas), opa.
relhos de relé para micro-ondas, aparelhos para estúdios de televisão, apare.hos pr.ucipais de contrõle de televisão, aparelhos auxiliares de contrôle
de televisão, aparelhos de amaras de
televisão, aparelhos de câmaras de
imagem orthicon, aparelhos de danaras
vidicoa, aparelhos de cinema para televisão, projetores de filmes, projetores de slides, projetores opacos, projetores de e:Mesa:50os, aparelhos gravadores de vídeo-tapes, aparelhos de automação para aparelhos de estúdio,
aparelhos de automação para imigramas, aparelhos de teledifusão em caa
res, aparelhos de câmara orthlton de
3 imagens, câmaras de três vidicoas.
monitores de caíres, aparelhos de relê de
micro-ondas para telev:são cai cores.
gravadores de vídeo-tape em cdres,
Aparelhos de rádiodlusão, a saber: rá-

fusão
Apeeelhos de rádio-difusão, asaber: rádio-transmissores, aparelhos para estádios de rádio, aparelhos principais de
contrõle de audição ou audio, aparelhos auxiliares de contrble de audição
ou audio, consolette de controle de
som estereofônico, amplacadores de
audição ou áudio, gravadores rnagnétiCOS de audio. aparelhos de rádio-difusão de frequência modulada, aparelhos
de automação para aparelhos de estádios, outros aparelhos em geral para

radiodifusão

Aparelhos de comunicação em geral, a
saber: transmissores de radiolarol, aparelhos monitores e painéis interruptores,
console para torres de contrõle de tráfego aéreo, consolettes. controladoras
de comunicações espaciais, transmissores e receptores para comunicações (incluindo aparelhos para aeronaves e navios), aparelhos de contrôle remoto de
rádio-navegação aeroaautiza, aparelhos
de antena de . c4aunidade, aparelhos
alto-falantes, gravadores de long-play
para monitores de comunicação, aparelhos receptores telegráf:cos, aparelhos
em geral para comunicação
Aparelhos tnedicLares, a saber: aparelhos de med.da de vários fatores de
di.storção, oscili.dores de baixa frequência, analisadores de oudas, gerado
de onda de teste de televisão, gerador
de onda de teste de televisão, gerador
de sinal de varredura UHF, sincroscópios, chaves de bloqueio vertical (vera
tical blanking kever), geradores de sinais de varredura de video, geradores
de ondas senoida:s quadradas, scópio
de faixa (bandscope), goniômetros de
precisão (comprimento), outros aparelhos medidores
Válvulas outubos eletnânizos e componentes elétricos, a saber: tubos ou válvulas orthicon de imagem, tubos ou
válvulas vidicon, válvulas de €Brauna,
conectores, interruptores do botão de
Requerente; Cométa Ltda. Produtos pressão, porta-microfones, transformade Borracha
dores de baixa frequência para apareLocal: Pern-t
lhos de comunicação, transformadores
Classe: 21
de potência em miniatura, reles, outros
Artigos: câmaras de ar e pneus para componentes e acessórios elétricos, sia.
veiculai
tonizadorcza de UH?

OMITA
Ind.Bras.
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•Aparelhos eletrônicos para aso doméstico, industrial e educacional, a saber:
receptores portáteis de _televisão, televisores industriais, gravadores de video-tape industria...
'• aparelhos trens" missores e 'receptore., ae televisão para
objetos voadores, aparelhos de ensina
Câmaras de televisão com raios X
•
Classe: 10
Attigos: Instrumentos médicos, a saber: aparelhos medidores da função de
sustentação de desconcentraçào, câmaras detelevisãocorn ralos X, tele-endoscópias (aparelosh de televisão para
exam:nar o interior cio estômago
N . 836.03*
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alto-falantes, gravadores, de long-play
14. -836.038
N9 838.042
para monitores 'de comunicação, apare.hos receptores telegráficos, aparelhos
- • FANTÁSTIc0.
em , geral para comunicação
Aparelhos medidores, a saber: apareXrich
TRANSI/ERDEI
lhos de medida de vários fatores de c.atorção, - °senadores de baixa frequênc.a, anal:redores de -ondas, gerador de Requerente: Transverde LtFla. —
Requerente: Colgate Palmollve
onda de teste de televisão, gerador de
Transportes e Cargas
•
Company
sinal de varreduza UHI, sincros
Local: Nova Kork
Local: Golas
Classe 48
chaves de b!oqueio vertical (vertical
Classe: 50
biank*.ng keyer), geradores de sinais Artigos: Transportes e cargas
- em geral Artigos: Detergentes líquidos
barras e sabões.
pontilhados da barra eia cores, -vetorsTERMOS DEPOSITADOS
voltimetros UHF, • contadores,
• N9 838.043
. EM 15-1247
geradores de sinais de 'varredura de vídeo, gerado:es de ondas sePoidaiS quadradas, seôp:o de fa:xa (bandscope ) ,
pneu.. . morna mau os sem rsetiress...
,goniômetros. de precisão (comprimento), outros aparelhos medidores.
'Válvulas ou tubos eletrônicos e com¥
Requerente: Iceberg indústria
ppnentes elétricos, a 'saber: tubos, ou
Comércio Ltda.
tálvuaa orthicon de imagem; tubos ou
Local: San Paulo
válvulas vidkon, válvidas de slirauu».
Clame 41
conectores, interruptores do botão de
Expressão
pressão, portain:crofones, transtormaN9 836.044
dores de baixa frequênda para aparelhos de atuir:loção, transformadores
de potência em m:niattua, reles, outros
ocmponentes e acessórios_ eIétricok,babadores de UM:1.
Aparelhos eletrônicos para uso doméstico, industrial e educacional, a saber'
Brasileiro. .A.
.11
receptores portáteis de televiãão, televk Requerente: petróleo
Petrafirás
sores industriais, „gravadores de video-r
Local: Guanabara
nal -- Indústria El .1
Requerente: Di
•
tape industr:ais, aparelhos transmisso•
Classe 1
Comércio de Material Elétrico
res e receptores detelevisão para obje- Artigos: Substância e PreParae6ez
Limitada
químicas usadas nas indústrias.
tos voadores, aparelhos de ensino.
Local: Guanabara
Classe
2
Câmaras de televisão com raios X
Classe 8 • Artigos: Substanciais e preparaçõees Artigos: Fabricação,
Classe: 10 •
.representa0o
quimicas
usadas
na
agricultura.
Artigos: Instrumentos médicos, a
compra e venda de material elétrico
•
Classe
4
aparelhos medidores da função de s- 41 sigas: Substâncias de origem mi- a todos qs fins, importação e expor*
tentação de desconcentração, câmaras neral, em bruto ou parcialmente pre- tação. eatecução de instalações el4
tricas, hidráulicas e esgóto.
de televisão com raios X, tele-endos• paradas e não incluidas -em . outras
classes.
cdpios (aparelhos de televisão -para
N9836.045
Classe 28
examinar o interior do • estomago.
Artigos: Artefatos e produtos acaba• • N. 836.035
dos de origem mineral não incluídos
•
em outras 'classes..
—
Classe 39,
Artigos: Artefatos de borracha. não

Brasileira

Requerente: Ch:ba •lectric Co., Ltd.
Local: com - sede em Tóquio, Japão
Classe: 8
Artigos: Aparelhos para teledifusão, a
saber: transmissores de televisão, aparelhos satette . (aparelhos para estações
difusoras não controladas), aparelhos
de relé para micro-ondas, aparelhos
para- estúdios 'de televisão, aparelhos
principais de controle deteievisào, aparelhos ausillaresde controle de televisão, aparelhos de câmaras de televisão,
aparelhos de danaras de itaagem orai:cola aparelhos de cansaras vidicon. - aparelhos de cinema para, televisão, projetores de filmes. . 'projetores de slides,
projetores opacos, • projetores, de cine.s• copos, a parelboa gravadores de video• tapes, aparelhos . de automação para
apaçdhoi de estúdio; aparelhos de auCAF É PURO Incluidos era outras classes.
tomação para programas, aparelhos de
Classe 47
teled.fusào em Urda aparelhos da
Artigos: Combustivels, lubrificantes e
INDUSTRIA E- comgto-s. À.
substancias -e produtos destinados
Mara. orthicon de 3, Imagens, câmaIluminação e ao aquecimento.
ras de trés vidlcons, 'monitores de coClasse 50
res. aparelhos de relé de micro-ondas Requerente: Café Puro Indústria 'e CoArtigos: Serviços
para • televisão em Ores, gravadores de
mérdo S.A.
N9 838.040 . •
v1deo-tapes, aparelhos de automação
Local: Pará
para aparelhos de estúdio, aparelhos cie
• fome de emprésa
automação para programas,, aparelhos
N. 836.036
CHMA BIG
de teledifusão em Ores, aparelhos de
câmara orthicon de 3 imagens, câmaras
Requerente: Perrumariaa Phebo
• de trés vidicons, monitores de córes,
Local: Pará
CAFÉZ I NA .
Tná. càsileira
aparelhos de .relé de micro-ondas para
Classe 48
televisão era cOres, gravadores de
Produtos: Absorventes de uso eia
INDUSTRIA
BRASILEIRA
deo-tape em ebres, outros aparelhos em
Requerente: Amélia Reirailo da Costa toucador, acetona para toucador,
geral para teledifusão
aguas de alfazema, de beleza, de co•
Machado
Requerente:
Café
Puro
Ladástria
e
Colônia, .cle lavanda, de quina, de ro•
Aparelhos de rádio-difusão, a saber:
Local: São Paulo
mércio
S.A.
eas, águas de toucador em geral,
Classe 14
rádio-transmissores, aparelhos, para es;
Local:
Pará
Artigos: Mamadeiras.
águas para embelezamento de pele,
dúdical de rádio, aparelhos principais, de
águas para maquilagem e aguas per-.
Classe 39
controle de audição ou iludi°, apare- Artigos: Café em grão, torrado e
moldo
Artigos: Bicos • para mamadeiras e fumadas, alisadores de cabelo, ahniam
lhos auxiliares de contrôle de audição
car, almofadinhas de cheiro, amfda
• chupetas.
N. 836.037
ou Licito, consolette de controle de som
°esfumado, amónia perfumada, armi-.
Classe 49
estereofónico, amplificadores de audiArtigos: Mamadeiras de brinquedo cibos para pó de arroz, bandolina,
ção ou - :lacto, gravadores magnéticos
beton, borrificadores de perfumes,
•• N9. 830.042
brilhantina, carmin, carminados de
de áudio, aparelhos de rádio-difusão
toucador, cêra depilatória, empo*
. de frequOncia modulada, aparelhos de
para maquilagem, cré para toucador,
automação para aparelhos de estúdios,
WUCA MIRIM
cremes para massagens, cremes para
outros aparelhos em geral para rádio.
pele, cheiros, corantes para pele, cosdifusão
méticos, cristais para banho, den^
cios, depilatórios, deAdorantez,
Ws 'Brasileira
Aparelhos de comunietação em geral, a
solventes para toucador elixir para
saber: transmissores de radidarol, apapele, emulsões para toucador, esan83.•
e
relhos monitores e painéis interruptores,
Requerente: Amélia Reimão da costa sal para unhas, essUclas perfumadas,'
ocnsole para torres de contrõle de tráRequerente: Incorporadora União
extratos perfumados, estojos. de baro
Machado
fego aéreo, consolettese, controladoras
ba, estojos para toucador, estojos
Ltda.
Local: São Paulo
para tratamento de unha, éter per-.
de comunicações espaciais, transas:~
Classe 14
Local: Goiás
res e receptores para cdnunicações (inA:rtirs: Mamadeiras,
Classe: 50
fumado para toucador, fixadores parti
Classe 39
•
cabelo e bigodes, fixadores para
cluindo aparelhos para aeronaves e na- Artigos: Edificações deprédios, edilIvios), aparelhos de contrõle remoto de dos, hospitais, escola% clubes, teatros, Artigos: Bicos para mamadeiras e lios e para pestana fontes de toam
chupetas.
redor, fraséu para perfumes, gelati.
• rádio-navegação aeronáutica, aparelhos adikliaistração de imóveis, engenharia •
Classe 49
na para toucador, geléias de touca..
• de 'antena 'de comunidade, aparelhosa
e 'construções
Artigos: Mamadeiras de brinquedo. dor, geléi
as perfumadas, glicerina
•
•

nh.:2
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perfumada, glieogelatina para toucagoma para cabelo, gomina.s paga
for, goma
toucador, indantes perfumados, incenso, laminas para barba, lanolina
perfuma:ia, Japis para barba, para
bigodes, para cüios, para maquilagem, para lábios, para pestanas e
para aarribrancelhas, leites para embelezar a peie, líquidos para u.s0 e".11
toucsaor, ioçoea para toucadiar, mucarteou para sombrancelhas, óleos de
bab-osa, para `Jwaho de mar, para
aal.a±as, para pele e óleos perfumaalos, ouduladurcs de cabelo, . papéis
perfaria:idos, pastas para barbear e
pastas vara cabelo, perfumes em gamai, aetrolao pala toucador, pinturas
para eabe4os, ingodes, basbas e pezrama „aiitur-as para o rosto, pó de
arrasa. polidor da unhas, pomada não
mera s inal traia cabelo e para a pele,
.pos para limpeza dos dentes, pós para pain tinhas, pós para uao em toueacier, praparados para embelezamento
pele e cabalo, produtos ama
ar. pulverizadores de pernu.;
fumas , regeneradores não medicinais
de . e aalp , rauge, sabões dentifriclos,
eabass pa s a barba, sabões perfumados . salasnetes não medicinais,- "esch ar, sais perfumados, "sharnporra",
tales, rorfu:nado, tinturas para cabolo, tal-ricas tapilares não medicinais, vernaes para unhas e vinagres aromáticos.
N9 836.046

F55FORW
sEseavéca

,orr

°mim:

borzeguins, botas, botinas, cache-cols,
cacho-noz, calçados, calças, calcinhas,
calções, inclusive para esporte, camisas inclusive para esport„e, camisa, de força, cai/lisas-pagão, can:g:setas, camisolas, caraisolões, canos de
botas( perneiras), capacetes, capas,
eapotas, carapuças, cartolas, casacos,
casacas, casquetes, casulas, ceroulas
abales, chapéus, chinelos, chuteiras.
cintas, cintos, cinturõss, clergy-man.
(clarinhos, coletes, combinações, 0e
pinhos, cuécas cueiros, calotes, doa
mans; doMinõs ee,harpes, espartilhas
estolas, fantasias, fardamentos, fardas fratdas, fraques, galochas, gato
doias, górros, guarda- pó, gravatas
babitos, japonas, jaquetas, jaquetões,
lenços, libres, ligas, 'Ingerias, luvas,
ina,cacões, malliots, mandriõcs, masisrpos, mantas de uso pessoal, mantoaux, mantilhas, mantos, martas.
martinhaa meias, eneias confecções,
modeladores, palas r. ponches 1Qesr,
paletós, pantufas, paramentos, peignoirs, pelerines, p les quando vestuário, perneiras, peugas, pijamas.
peitilhos, peitos, polainas, ponchos,
puloveres, punhos, quépis, quimanos.
reallos, renards, robes de charriore,
roupas brancas de uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas, roupas
para 'esporte, roupões, salas, sandálias, sapatos, sábre-pe.lizas. solidéus,
shorts, ahooteiras, slaes, sobratudos,
sotainas, soutiens, suéter, sungas. susaensorios, saracura, tala:partes, tiaras,
iogas, toucas, tairticas, turbantes, unif‘srmes, vestidos, véus, visons,
classe 36.
N9 r',36.049

8315.051,

N9

Industrie. Mrasileira

Iteqtierente: Wanda, Juta de Airacide.:
Local: São Paulo
Classe: 49
Requerente: POsto Ventania, Ltda. Artigos; Armas ide brinquedo, bares.
lhos, bolas para todos os esportes, 1
Local: São Paulo
bonecas, bonecas, carros, cometas,
Classe 47
jogos de mesa, jogos de armar. JoeArtigos: Na classe
Oleiras para esportes, miniaturas de
N 9 836.052
linho, bercinhos, aviões, znáalcara pa,
Lhacoahos, fantoches, miniaturas de
biho.
tercinaos, aviões, máscara paFAVira,C1A E LABORATOR!O
e luvas para
HOMEOPATIÇO ~EWA PRADO LIDA' ra esporte, nadadeiras
esporte.
N9 836.058.
ri ata, re n te: Farmácia e Laboratório
lioinceiparieo Almeida Prado Ltda.
Local: São Paulo
Classe: laome Comercial
Nl 836.053
•
Requerente: Oene — sia dm: lsti-a çã o
de Bens e Imóve i s Ltda.
Local: São Paulo
SZERLO.XIMO
Classe: 50
Serviços de corretaaem, ad2ne_intria 13rsaileira Artigos:
ministração, financiara entoa incorporaaões, 'participações. empreendimentos. tranaasaes imels'ai.árias, consRequerente: Tintas Xerlac Ltda.
truções, -engenharia e loteamentos.
Lcaal:" São Paulo
N 9 818,059
•
Classe:¡ 1
Artigos: Suissianc;aa e preparações
quinareas usaras nas indústrias, na
l otoararia e nas análises quirnicas.
Substâncias e preparações quimicas
Àf n ti 2 t o.r r
anticcrrosivas e anti-oxidanteS.
zn.aáLtri2 Err.clieira
Nv 836.054
equerente: 'Produtos Anmeiialcioa
Wallarin Ltda.
Local: São Paulo
B#éileira
nchi3tria.
Classe: 41
Bombons, baias, biscoitos,
Artigos:
bolachas, bolos, crocantes, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, doRequerente: Tintas Xeriac Ltda.
em. drops, frutas secas, cristalizadas
Local: São Paulo
e em geléias goma de mascar, jraClasse: 1
Artigos: Substancias e preparações linés, pastilhas, paa,s doces, sorvete*
e torrões.
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas, análises químicas.
IV 835.050
Substâncias e preparações químicas
anticorrosivaa e anti-oxidantes.
N"'? 836.055

5 n,CRESC/

b'ekSIL

Z

_guns roSeo Pcallo—Capitn

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Refratários Brasil Ltda, Requerente: Malharia Irmãos Daher
Local: São Paulo
Daud S.A.
,Assinalax: Blocos para construção,
Local: São Paulo
ladrilhos, lageota, lajes, pisos, telhas
Classe 36
I
e tijolos, da classe 18
Artigos: Na classe.
N9 836.048
Nv 836.050

arso

836.837

.0 1T N T Irt A. "

-

-

Requerente: Fasa
Fósforo da
Amazónia S.A.
- Local: Pará
Classe 48
Artigos: "Fósforos".
N9 836.047
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• Pijama que eram
tom o s•n filhinho&

$'ENHORITA
Inchiet f • Braeilfil*r.a

Requerente: Arthur Lundgren
Tecidos S/A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Algodão, alpaca, canhono,
cetim, atroa, casimiras, fazendas o
tecidos de lã em peças, juta, jersey,
linho, rami, rasam. sada natural, te, ciclos plásticos, tecidos ampermeavels,
tecidos de pano-couro, veludos, tecidos sintéticos e fias aerificas.
Ni? 836.056

Local: São
Requerente: José Luiz Portela
Camargo.
Classe: 33
Titulo de estabelecimento.
N9 836.061

CEDZIREN411312a1VIIORA

• Zumas n watinse

~Imos sii,

•

Requerente: Cruzeiro — Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliários
13/A.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa.
N9 436.062

IN!)USTWA EIRASILF!RA

siequerente Malharia Irmana eahea

Daud S.A.

Requerente: Malharia Irmãos Dahm
Local: São Paulo
Daud S.A.
Abrig os quando vestuárços, agasalhos,
Frase de Propaganda
aná.gual, aventais, babF-don,
Local: São Paulo
tas, batas, batinas, bermudas,
Classe 36
sas, blusiyes, ~MS, bolaras, bonda.

5"io, faulo-Capitmi

'Requerente: Indústria e Comércio
Requerente: Sérgio augusto ~moa
"Brasmen" S/A.
de A.zambsija.
Exportação e Importação •
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 21-33
Classe: 41
Titulo de Estabelecimento
Artigos: ólei ale soja.

N9

836.063

T
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N9

1

indastriii

836.068

Companhia de Sagüim
Nictneroy
Não Discute: Paga

/ai:quarenta: Instituto Qulmlotereta
pico S.A.
•
Locai: São Paulo
Classe: 3
• Artigos: Produto larmacéutico para
p tratamento das moléstias da pele. Requerente; Companhia de Seguros
Nictheroy
N9 836.064
Local: Guanabara
Classe: 33
Frase'
N9
836.039
IMAXD-1-D.CRIP5

Classe: 48
Artigos: Alisattor, brilnautina, corante. creme, fixador, nenne ein_artace,
nenne em geléia, henrie em pasta,
benne em pes henne liquido, 'agua,
todos ara uso
loção, shampoo
nos cabelos e pele.
N9 836.074

ri

Netena ralador
produloadebeters
com.etoleti
ind. lida.
.,
•n>

1.0C4 nr4d*ADA

• •
Requerente: Helena Rinder Produtos
de Beleza Comercio e Indústria Ltda.
Local; Guanabara
"EDIFICO
Classe:- 48
Artigos: Loções; extratas; •rilhantiÁLVORADA
'Requerente: Allmentoa Selecionados
nas;
óleos;
cremes;
sabonetes; per• Amaral S/A.
NA LAGOA
fumes; essências; água-de Calcam;
Local; bati Paulo
agita de toucador; água de beleza;
Classe: 41
Requerente: Condomínio do Etaficio água de quina; água de rosas: água
Artigos: Espécie de torradinhas
Alvorada na Lageat
de alfaaema; tónicos para os cabelos
Local: Guanabara
- N9 836.065
e para peie; bandouna.à; cosméticos;
Classe: 33
fixador de penteadta petróleo; creme
Título de Estabelecimento
evanucente; cremes gordurosos e PoAP'
madas para limpeza da pele e "maN9 836.070
quillage", depiiatório; desodorante;
vinagre aromático; pó de ,arroz e talem • perfumado ou. não; lápis para
EDIFICIO
pestana e sobrancelhas; preparados
para embelezar cilius e olheis* carmim para o rosto a.para os labias:
sabão e creme para barbeara sabão
liquido perfumado ou não; dentifilRequerente: Cindumbalo do &Dilato cio em pó; pasta ou liquido; sais
Racine
perfumados para banhos; pentes; vaLocal: Guanabara
porizadores de perfume; rum de louClasse: 33
ro; saquinhos perfumados, prepae....Vos
Titulo de Estabelecimento
era pol pasta; liquido e tijolos para
a tratamento das unhas; dissolventes
N9 836.071
e vernizes; removedores da cutícula;
glicerina perfumada para a pele arminhos 'e esponjas. tinturas para os
EDIFICIO
çabelos e preparados para descolorir
~as; cílios e rr.i n l as ou sinais artificiais
•
Requerente: DL G. Comércio de
1(9 836.075.
Requerente: Cindominio do &alicio
Plásticos Ltda.
•
Lana
Local: São Paula
Titulo de Estabelecimehto
Classe: 8
Local:
Guanabara
Artigo; óculos.
HELENA fIÁIDER
Classe: 33
N9 836.066
N9 836.073

E Int:1118Vdc, Itarilaira

,RACINE

LANA

BRANCO

Requerente: Companhia de Seguros
Nictheroy
Local: Guanabara
Classe: 60
Rama de atividade: — Prestação de
serviços de seguros.
N9 836.067

•

4ERNIELHO

MANCO
•
Requerente: CoMpanhia de Puino8
Santa çrix4
Local: Rio Grande do Sul
•
Classe: 44
•
Artigos: Cigarros N9 836.072
OURO

No

833.0'16

La Aventura Humana
,Enciclopedia dela Ciencias,
• dei H—ombre:
Requerente: Salvat Edlterh S.A.
Local: Barcelona, Espanha
Classe: 32
Artigos; Publicações
N9 836.080

SIMArPLEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústrias de Papel
Simão S.A.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco; álbuns
em branco; argolas de papel ou papelão; balões de papel para eiletatar, bobinas de papel; blocos para
anotaçues; olocus para calcules; iiii)cos para correspondendo, blocos...para desenhar; blocos pa escr(:‘,..r;
brochuras não impresus; caboclamas; eAdernetaa eui branco; caciernos escolares; cadernos paia cienau; caixas de papelão. capas de papelão para documentos; carteiras de
papel; carteiras de papelao; carK.ana; cartões de identidade; cartoe., de
visitas; c.axteasa em branco; cartões
intimes; cartuchos de cartolina; L ¡lapas - çie papelão para fins tater:As;
chapas planogreficat; encadernações
de papel; encadernações de papciao;
involueros de papel; involueras
de papelão; etiquetas; Urinas de
•celtiloser fólhas de papel; Ideias.
de papelão; tolhas inumes; guardanapos de papel; Ingressub de
papei ou cartolina; lenços de papel; livros comerciais em branco;
livros de contabilidade; livros fiscais
em branco; .livros não impressosamalas de papelão; maca-borrão; notas
fiscais; notas prómiSsorlas; ornamentos de papel; papei absorvente;
papei almaço; papel aiumunzado; paI pel celofane; papel crepon; papel
Produtos de Beleza
carta; papel de celulose: papel' de lipaliei de atida; papel encerado;
Comércio e indústria Ltda. nho;
papel estanhado; papel higiénico; papel Impermeável; papel linha d'água;
Rapei para desenho; papel para embrulha; papei para encaderna:eu:
para escrever; papel para Lena
Requerente: Helena Rinder Produtos papel
pressão;
papelão para qualquer 1,m;
de aplaca Comercio 'e Indústria Ltda. papelinhos
para fins variados; 'pas'
Local: Guanabara
sagens de papel . ou cartolina; Pastas
de cartolina; promissórias ao branNome, de Empresa
co; radiogramas; recibos em branca;
Nes 836.077-079
"recipientes de papel; recipientes de
papelão; rosetas de papel; MO dill
papel; rótulo de papel; sacos de paia
pel; talão de cabogramas: talão -de
ingressos;,, talão de passagens; talão
de promissórias; talão de radiogramas; talão de recibos; talão de telegramas; telegramas em branco: tua
Ascii; de cartão; tubos de papel; tubos
ide papelão; tubeteit de cartão; tabetes de papel: tubetes de papelão: vasos de cartolina, ou papelão
N9

836.081

Manteiga Cremo
Requerente: Distribuidora de Produ
tos de Petróleo Ipiranga
Local: Rio Grande do Sul
ra
stiewt
g
Classe; 25
Inctitítria
Ftdmetentei erwo”"ros de seguros
Artigos: Artigos da classe
Nietheroy
Classe: 32
Local; Guanatara
Requerente: Vátilav Estilam e Altair
Arttgus: Artigos da classe
Classe: 33
Amaral Igrejas
Classe: 38
Sinal
Local: Gaaaatears
A.tigus: Artigos da classe

Vassouras
indústria Brasileira
Requerente: Cia. de Latichilos Iteea
sourense sS. A .
Local Rio de Janeiro
*
Claese;
Artigos: Manteiga

N° 836.085

N9 836.082

,

-

Strjss

0°54
'<24t•tWX )40%
t

Requente: Cin. d.:: T.aticinlos
Vassourense S. A.
Local Rio da áanciro
;31as!.7e:
Artig: •. s: 11:uu,:jáo _
Ne 820.04

Requeijão Creme
de Vaa.szrairas,

akt,
41.1.10'

Requerente: Cia. de Laticínios
Vassourense S. A.
Local it i o de Janeiro
Classe: 41
Artigos: Quel:es: ramuda e produtos lácter"s de sua fabricação
.ost7
jv

penas; pendentes; penduridaihos; mento, para navios, e para veleuios:
p.acas refratárias; plombagina; pós terrinas; tijelas; travessas; vararas;
para moldnem; potes; queijeiras: me- vasilhames; vasilhas; vernizes para
cipiz:nies; resinas refratárias; real- calçados, proteção de máquinas e apa- .
neddes preparados; revestimentos re- rêlhos, portas, janelas. portões,
fratários; rolos de imprensa; rosá- iras, linóleos, e solos; vasos; zarcão,
rios; sabões para uso na indústria,
149 836.090
saladeiras: saleiros; sangue cristallzo.do; selas; talhas; talheres; tantas
à ba,-e de bor:acha; antiderrapantes
corrtraiWs; Vistas; fosforescentes;
s
er.nálas; minerais; vegetais; vitrif 'can ; metálicas; contra ferrugem
it,-2.zb,s nas indústrias, para aviões,
vara aparelhos elétricas e mccart'xos
rata cakados, para clincnto. para
navios e para veículos; terrinas; tiILTASTRIA ICASILEIV.
, s ; varetas;
j':'.,: len
: eriftes para calçados, pro,
clr.) máquinas e aparelhos, nor. Requerente: Ceridnica Sào Caetano
t s.
portões. vitréts. linóleos
SlA.
e seios: vaos; zarcão
Local: São Paulo
836.039
N"
Classe: 28
.Nrtiaos: Artciatos e produtos acaba-

rc

t-9
Recai:rente.: Plan — Empreendimentos de Fii:zz-nliar:a Sociedade Civil
Lo-cal: Guanabara
Clasn; 50
•
Artigo': Sarric.,s d?: Empreendi:nonenser.)i:,.. financiamentos e
investir:vultos
Ç? 83j.088

:,:0;14-rrau wAsiazta

Ceràrinea Sfto Cacte.uc
S/A.
Local: tão Paulo
Clas:,e:
/
Atte.alos e produtos acata1
Gr'i•ent. animal, ve-:etal e mi s";;
• e artefatos de substáne.as
Er=
alcatrão pra •
1
• . ,:à, a saber:
•
)
ra. El3 industrias; anéis;
''''sr.= S
de chá, ett:e. á g ua. Sanaroas:
o.
o
ocui.as e para guarda nai)t.: . 4
entr.in
..; l/. • e:as; bainhas; baldes; baixe41.34(1%
baitir.:res; Lebedon14003 Mi é
i
as; bula.:: tomboitieres:
.
I
artificial ou sinttien; bor'
R eq ueren te : Cerâmica São Caetanc •e. • i natural quando produto ucaS.A.
l;a.e:s; cabides; cabos; calça:,
Local: SJ.0 Paulo
e.icanibas; caAtcnots;
Classe: 28
' I) l ie..); capas, exceto vestuário: carArtigos: Artefatos e produtos acaeclulolde; cara para
bados de origun animal, vegeta/ e
viro de mesas; cestas;
mineral e artefatos da substancia.,
e' ,:as refratárias: charão; chu(iinmie.:.s. a sabu: alcatrão prepara• : . 7is ..oniuns; coadores; colas indus:o para as indústrias; anéis; apare- t.ti;iis; compostos vegetais . não quilhos de chá; aparelhos para café; !Wees; compostos minerais não guiá g ua; jantar e refrescos; adornos; ei:Los;
confeiteiras;
compotetras;
argolas; aros para óculos e para
délS, correias; cubetas; cubos; desguardanapos; bacias; bainhas; bal- co usos para talheres; dobradiças;
des* baixelas; banheiros; bebedouros; env6lucros; esferas; esguichos; esbiscoiteiras; bolas; bombonieres; bar malte para pintura; espalhadores de
racha artificial ou sintética; borra- água; espermacete preparado; esprecha natural quando produto acaba- medores; espurnadelras; estojos; fado; bules; cabides; cabos; calcado- rinheiras; fechos; filtros; filmes
res; caçaanbi-s; cachepota; canudi- virgens; formas; frascos; fruteiras;
nhos; capas, exceto vestuário; carie- funis; garrafas, gelatinas não alitilhas; celulóides; céra para indús- mentícias; gésso; globos; glutelna;
tria; centros de mesa; cha pas; cha- glutina; orduras: giz para alfaiates;
pas refratárias; charão; craveiros co- goma laca; jarras; jarros; lacres
muns; coadores; colas Industriais; exceto de escritório; lamparinas;
compostos vegetais não clulmico3; lava-dedos; lavatórios; leiteiras; licompostos minerais não químicos; coreiros; mantegueiras; mármore;
f'

.'"")

c. e/

, L. . l;15..:-.1‘r.•..rst
Barão de vz..ssoulzaz
cal-A.1,41=o
Requerente: Cia. ;se Laticinied
Vassourent-e S.A.
Local Rio de Itneiro
Classe: 41
Artigos: Queijos
N9 836.086

SOCCAL
kekbetne

anule"

II

or/je:a anizai. ve,.:eliti e unie rui, e artefatos de suazt:.n.tias
a :4;!;cr — pai-)
,.arado para as indústrias; anca;;
a:A:relhos de cita., caie, agua. jan.
ar e rcirexcos..1.ri1os;
aros para nettFes e para guard::.na,...s; bar.a:;; e:anil:as; ba:des. ; baixelas; bandejas; Lanheiros; bebeclua ros; limico , te:ras: bolas; bom boa ;eras;
b f, riarl:a artificial ou sint,.....lea; borra:ea natural quando prouto acabatvi: bu.es; cauicles,
Lures; ef:J:inbas; erichepots;
I) tihos; c. .;)as, e::ceto vex.r.t. , rio; cai:ri:W -11as;
es:ra para
:ria ; centro de tin:.;:ts; cestos;
rci• rla.:::r;as; ekor.."-.0;
vajos euniu.)s;
eik,as i ntiu.itrii,:s; c:o:ripe:4w vu,.e;a:s nào
compo.sii...: inincru:s nau quirrneus; campe; co.ifeite.1 as;
acedeis, eu:Teias; cubccas; cubos; deseanSOS rara ta:1:eres; dabrr.tbças;
eseaváltiJr)..3; el:vos;
atalte para pintura: espa
da
ua; capermaecte preparado: c irremcdcres; espuma:te:nu; eojos. f a rinhezras;
filtro.;;
virgens; fôrmas; frxecm; irine.rns;
.unis; earrraas.
uso alirarnticins; gtso;
gluteina;
;;:titinn; ordurr..:;; giz para alfaiates;
g oma laca; jarras; jarras; lacres
exceto de eseritoriu; lampa ri IlLs;
l ava-dedos; lavatórios; leiteiras: iicorclros;
ma iit egueiras : mar more ;
.nassas refratárias; matéria pliLatica
(ai sintética; moringas; negro de
.amo; °chila; óleos para pinturai;
paliteiros; palitos; parafina prepara:Ia; penacho; penas; pendentes; penduricalhos; pacas reiratárias; plombagina; pés para moldagem; potes;
queijeiras; recipientes: resinas refratárias; resinóides preparados; revestimentos refratários; rolos de Imprensa; rosários; sabões para uso na
Indústria; saladeiras; saleiros; sangue cristalizado; selas; talhas; talheres; tintas à base de borracha, antiderrapantes, corrugantes, foscas. fiosforescentes, luminosas, minerais, vegetais, vitrificantes, metálicas, contra-ferrugem, usadas nas indústrias,
para aviões, para aparelhos elétricos
e mecânicos para calçados, para cimento, para navios, e para veiculas;
terrinas: tijelas; travessas; varetas;
vasilhames; vasilhas; vernizes para
calçados, proteção de máquinas e aparélhos, portas, janelas, portões, vitres, linóleos, e solos: vasos; zarcão.
LiGS Cle

.1ndústria Brasileir5
I.aticinks
Remi.' rente: (ia,
A. Va , wurens?
Local nio (12 ..' nAro
Cial .. .r: 41
Artlg.)s:
o:A
N"
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oacce

compoteiras; confeiteiras; cordéis;
correias: cubetas; cubos; descansos
para talherees; dobradiças; Invólucros; esferas; esguichos; eroaltes para pinturas; espalhadores de água;
espermaceto preparado; espremedores : espumadeiras; estolos; farinheiras; fechos; filtros; filmes virgens,
formas; frascos; fruteiras; funis

garrafas; gelatinas não albnentfclas
gasfo; globos; glutetnas; glutina
gorduras; giz para alfaiates: goma
laca; jarras; jarros; lacres exceto de
Requerente: Socied..de Civil aissio escritório; lamparin p s; lava-dedos;
"Soccar'
Anne' Ltda.
lavatórios; leiteiras; licoreiros; manLeal: Guairsbara
tegueiras; mármeres: massas refratárias; matéria plástica ou sintétioa;
Classe: 50
moringa; negro de fumo; oleina:
Serviços: Administração de bens, óleos
vira pintura; paliteiros: ria m venda
de
Imóveis.
corretacompra e
t0s;
parafina
preparada; penachos;
incP-rporaçõea
e
Rens

massas refratárias; matéria plástica
ou sintética; moringa; negro de

fumo; oelina; óleos para pinturas;
paliteiros; palitos; parafina preparada; penacho; penas; pendentes; penduricalhos; placas refratárias; plombagina; pós para moldagem: Potes:
queijeiras; recipientes; resinas refra-

tárias; resinõides preparados; revestimentos refratárias; rolos de imprensa; rosários; sab5as para uso na
indústria; saladeiras; saleiros; san-

N9 836.091

gue cristalizado; selas; talhas; talheres; tintas à base de borracha, antiderrapant,es, corrugantes, tascas. fiostakistmea sessittiRA
foresttentes, luminosas, minerais. vegetais, vitrificantes. metálicas, contra . f erru g em, usadas nas indústrias. Requerente: Cer'-flea São Caetano
ki/A.
para átViU g . para aparélhos elétricos
Local: São Paulo
e ince:micos para calçados. Para cl-

Urna-feira 30 •
Classe: 28
;Artigos: Artefatos o Produtos acaba'dos de origem animal, vegetai e minere, e artefatos de substancias
. químicas, a saber: — alcatrão pie! parado para as indústria.s; méis;
aparelhos de chã, caté, agua. jantar e refrescos, adeanos; • argolas;
aros para óculos e para guaremaPoli; bacias; bainhas; baldes; baixe, las; bandejas; banheiros; bebtdou!rça; biscoiteiras; bolas; bombonieres;
borracha artificial ou sintética; borracha natural quando Produto aca
-bado;ulescabid; oscalç, dores; caçambas; c.achepots; cano: dinhos; capas, exceto vestuário; ,car: retinias; celialoide; cera para iridus? ¡ tria; centro de mesas; cestos; aliai pas; chapas refratarias; charão; churveiros comuns; coadores; colas Industriais; compostos ,vefatals não qui! miem; 0011.1)ostos Minerais não qui. MICOS; ..~130teiras; confeiteiras;
cor~eorrelas: ~atas; cubos; dezcansas para talheres; dobradiças;
elivóhicroa; esferas; esguichos; es} malte para pintura: espalhadares de
água espermacate preparado; espre▪ medores; espumadeiras; estojos; tarinheiras; fechos: filtros; -1111nes
virgens ; fôrmas; . .frascos; treteiras;
1 funis;
garrafas. gelatinas não ali; menticias; gesso; globos; giuteina;
: glutina; orduras; giz para alfaiates;
goma laca; jarras; jarros; lacres
exceto de escritório: . lamparinas;
lava-dedos; lavatórios; leiteiras;
,
careiros; mantegueiras; mármore:
roau&asserntértei!jaa•tárti%infilritrstrite::)ri"
o
' fumo; calina; áleas para pinturas:
• • paliteiros; palitos; parafina P reparada; penacho; penas; Pendentes; Pen
duricalhos; placas refratárias; pioso--,
lbaffina; pós para moldagem; potes:
queijelnazi: recipientes; resinas retraia tárias; resinõides preparados' r ang
-itmenoarftis;oldeirprensa; rosários; sabões para no na
' Indústria; saladeiras; saleiros: San! gue cristalizado; selam; talhas; talhai. - res; tintas ft base de borracha, antiderrapantes, conugantes, Blocas. fiosforescentes, luminosas, minerais. vegetais, vitrificartes, metálicos, contra-ferrugem, 'idas nas indústrias.
para aviões, pata aparálhos elétricos
, e mecanicos para calçados, para tamento, para navios, e para velculos:
ilidas; travessas; varetas:
i terrinas;
vasilhames; vasilhas; vernizes para
- calçados, proteção de máquinas e apaII rélhos,,
, janelas, portões, tetras, lin ais, e solos; vasos; zarcão.
Na. 836- 108-108
•
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Merdals, *beques, envelopes. etiquettaa, Invólucros, latria% livros em
branco, notas riscais, r.4:itas promisMirins, recibos e rótulos
Classes: 14, 15. 16, sé. 32, 33 e 38 —
Sinal de Propaganda
119836.110

1968 671
119 ceai&

N9 836.115

.RÈVEPLAST

Requerente: Bonen. Marques
de Amorira' - •
Local; Guanabara
EB
Chiam 18_
r amam BRASILEIRA 081101213313114. Artigos; Pegos
de miá/Jato, fogos
para salão, campos e jardins, iogos
camicas, bombas e ')Onlbinhas, pistolas comuns, fogos cie 'lenges, verdes, vermelhos e brancos. salvas e
Requerente: Etnpresa. Bras:leira
Calcarias, bengalinhas . e fósforos
de Imóveis Limitada •
' Local: Rio Grande .do Sul
Ns. 830.1,16418
Classes: 14, 15, 16, 2Ó, 32, 33-e 38
Titulo
19 836./11
I

Requerente: Dullb 'assedo Os. ;
Oliveira ?untara
Locai: Guria:abam . Classes :33 a 45 — Tlitulo
IP 836.125

•

OKRAZA

INDÚSTRIA BRAS1181ii

Requerente: The Scamordst Nem,
Papes Limitde
Local: Inglaterra
Classe: 32
Artigos: Vaia rexisto
119 036.112

SUPE- Serviço,
de Urgencias .Pediatricas
Serviço de
Requerente: MTPS
Urgenelas Pediátricas
Local: Beim
Classe: 33 —
Local; Guanabara
11' 830.113

Requerente: Acessórios e
Automóveis Okrata
• Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Artigos da classe
Classe: 21
Artigos: Da classe
'-Classe 50
Artigos: Da classe
19

836.118"

OKRAZ NHA,
STÉREO CENTF;P

Requerente: Acessórios e Peças para
Automóveis Okraza Limitada.
Local; Guanabara •
Classe: 33— 11Slo
119 436.120
\

Requerente: Gevert S. A. Comércio
e Induziria
uuoustoara
•
Classe: 18 -- Sinal
1
Ne 836.126

DDTOXI
Requerente: Rayuiando 'Nonato
Corres de Almeida
aivatiabira
Clame: 50
Artgosi Da clame
'
119 835.127

•

ACESORTOS E PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS

OKRAZA
Rqhèrente: Accisérios e Peças Vara

Autoraóvea Okraza use-nada
Local: Guanabara •
Classes: 6, 8, 11. e 21 — Titulo
119 830.121

0'6

EEL-LUX,

Requeieute: Replex indústria
e Coniárcao Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos:_ Da classe.
19 836.1-28

Requerente: • Duillo Geraldo de ' Oliveira Pontani
Local: Guanabara
Ciasses: 38 e 46 — TRU°
Requerente: Sergio Malheiros Vidra
•Ne 936.123
Local: Guanabara
/iDaTINA tRAZGRA„
Classe: 83 — Sinal de -naaganda
Classe: 39
Requrente: J096 UDE de Queixo*
Artigos: anal de Propaganda
ItajabY
19 836.114
Loce: Guanabara*
,
,••
Classe: 86
Requerente: DuNlio eiera4o de 011.
Artigos: Da cjasse
?eira Ponteai
Local: Guanabara
1138.119
Classes: 33 e 46 — Titulo
ble 134.123
/ARENITOCREtf
indilatria BrasiIefra,
INDÚSTRIA BRASILEIRA)

iWAY IN'

Requerente: Briipresa Brasileira
de. Imóveis Lixet
Local: Rio Grande r bui
Classe: 16
Artigos: Materizes para construção, a
saber: abulejos. batentes, blocos
placas para pavimen i attlio, cimento,
caibras, caixilhos, colunas. atidas,
esquadrias. forro. frisos grad es,
nelas, ladrilhos, lagos. !ambris. madeira para - construção, mármores,
mosaicas, papei para, torrar ema, pisos, . portas, taoca, telhas,
tintas, tubos. venezianas, argamassa,
&relha. vi gas e .vitrõs
Clama: 32
• •
Artigds: ..tbrostis. *avistas 'ft. ?netos,
PresP eetest eitãtogos e publicações
. em geral ..
Requerente: Maria doCot
Classe: 38
Locai: Guanabara'
•
Classe.: 28
Artigos: Agendas, allnun em -Canso,
blocos, capas para Ntating tlocumen- Artigos; Capa 'dii; ptaslep tiara tátos e livros. cartões . de .visita e co- • buas de passar roupa a ferra

.D U A R''

ELCAP

"

14n4 P,E X -

Requere nte: Duni* Casado da
Oliveira Pintam
Local: Guanabara
Ciasses; 33 e 46 — Titulo

Requerente: ~aunaria Comada 1
Indústria Arenito 'Ikeltatlã
.
114
Local- Gairwabara
44,
Classe: te
Artigos:. Da classe

ea.~-
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•

1Ç9 336.130

N9

838.138 •

PALMIRA
ADMINISTRADORA 'LTDA.

Ii¡elnerente: Palmira Administradora
Limitada
Local: Silo Paulo
Nome Comerciar
-•
N9 838.131
-

McCORMICK

COMERCIAL IMPORTADORA S.

'

Requerente: Bersam Comercial
Importadora S/A
Local: Guanabara
iVidade: Nome Comercial
k838.132-133

Requerente: Mc Cormick & Company Incorporated
Local: Maryland,
unidos da
América do Norte
_Classe: 41
Artigos: Temperos e condimentos;
extratos, de condimentos e estratos
condimentadas; misturas e combinações de tempéros e condimentos para
molhos em geral, incluindo molhos
caseiros, Molhes industriais e molhos
sernk-preparadbs;. suco de cebola,
suco de alho; corantes para alimentos.
,N 830.138

Buzios Galte
e Country Clube

v4,9g

BERSMV§

Requerente: Fazenda Caravelas El/A
Comércio e Indústria
Local: Guanabara
Classe: 33 — Titulo
Génerd de atividade
N9 836.137

illaNIRIA PIUM

Requerente: Bersam Comercial
Importadora 8/A
Local: Guanabara
Classe: 18
Artigos: Artigos da Classe
Classe: 50
Artigos: Artigos da Classe
No 836.134

,
Vg=ien
=47::::47=

Requerente:, Benedito Junqueira
Duarte
Local: São Paulo
,
Classe: 25
Artigos: Fotografias
N9 1138.138

Mec Baten
BERSAM
•
Ru:Crente: Bersam Comercial
Importadora S/A
Local: Guanabara
Classe: 18 e 33 -- Sinal
Gênero de Negdold

Fluiritàákt

Royal TWist

,Of40,4
X4'•

N9 836.142

Requerente: Harald Remem
Local: Svendborg, Dinamarca
Classe: 44
Artigos: Artigos para fumantes:
Fumo ein folhas, em cordas, em raios, picado, desfiado, migado, acon.•
dielonado em latas, em pacotes ou
em outros recipientes adequados;
charutos, cigarrilhas, cigarros; boquilhas, piteiras, ponteiras para charutos, cigarrilhas e cigarros; cigarreiras e bôlsas para fumo, resíduos
Requerente: Harald Halberg
de fumo e rapé, falhas e papéis
Local: Bvendborg,,Dinamarca
para cigarros
Classe: 44
N9 838.143
Artige: Artigos para fumantes: —
Ptuno em leilnas, em cordas, em rale, picacio, desfiado, migado, acondicionado em latas, era pacotes ou
em outros recipientes adequados;
cnaxutos, olgarriihas, cigarros; boquilhas, piteiras, ponteiras para
cnarutos, cigarrilhas e cigarros;
cigarreiras e »bisas para fumo, resíduos de fumo e rapé, palhas e papéis para cigarros
836.140

mel*

,P'Y',Zt;*itP

de 1968

Da k Twis

OPP

Ál3ERSAM

quilhas,•piteiras, ponteiras para
cnarutos, algar:1112as e cigarros;
cigarreiras e bOlsas para turno, re gida% de fumo e rapé, palliaa e
papéis para cigarros
- N9 836.139

Janeiro

Requerente: Flarald Halberg
Local: Svendborg; Dinamarca
Classe: 44
Artigos: Artigos para fumantes: -Pomo em folhas, em cordas, em r8los, picado, desfiado, migado, acondicionado em latas, em Pacotes ou
em outros recipientes adequados:
charutos, cigarrilhas, cigarros; 1,0-

Requerente: IlarakUllaiberg
Local: Svendborg, Dinamarca
Classe: 44
Artigos: Artigos para fumantes: —
Fumo em !ônus, em cordas, em
rôlos, picado, desfiado, migado, acondicionado em latas, em pacote ou
em outros recipientes adequados;
charutos, cigarrilhas e cigarros; boquilhas, piteiras, ponteira.% Para charutos, cigarrilhas e cigarros; cigarreiras e bilhas para fumo, resíduos
de fumo e rapé, palhas e papéis
para cigarros
N9 838.141

Requerente: Harald Ilalberg
Local: Svendborg, Dinamarca
- Classe: 44
Artigos: Artigos para fumantes: -Fumo em fólhas, em cordas, em rolos, picado, desfiado, migado, acondicionado em latas, em pacotes ou
em outros recipientes adequadas;
charutos, cigarrIlhas," cigarros; boquilhas, piteiras, ponteiras para charutos, cigarrilhas e cigarros; cigarreiras e bôlsas para huno,9 resíduos
de fumo e rapé, palhas e papéis
para cigarros
N9 838.144

ROSINNA DAS PERUCAS
CABELEIREIROS •

Requerente: Maria Rosa Pa,nlila
Lôbo
Local: Quanabara
Classes: 28, 33 e 48 — Titulo
1n19 836.145-147

Harmony
Requerente: Harald Halberg
Local: Svendborg, Dinamarca
Classe: 44
Artigos: Artigos para fumantes:
Fumo em falhas, em cordas, em rtil.
los, picado, desfiado, migado; acondicionado em lata.s, em pacotes ou
'em outros recipientes adequados;
charutos, cigarrilha, igarros; boquilhas, piteiras, ponteiras Para charutos, cigarrilhas e cigarros; cigarreiras, e bõlsas para fumo, resíduos
de fumo e rapé, palhas e papéis
para cigarros
•

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: NCR$ 0,16

- INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente ,: Refrigeração IV
Centenário Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 6
.
Artigos: da classe
Classe: 8
Artigos: da classe
Classe: 10
_Artigos: da classe

