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ANO XXVII - N.° 22
:DEPARTAMENTO NACIONAL
iDA PROPRIEDADE INDUS1

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL •

CAPITAL

QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO

FEDERAL

ii4811

161.144 - Milton Silva,
-- MV= Abrante*.
REVISTA DA PROPRIEDADE /0N749181.885
155.859 - ~ousou, Bros. LImited.
INDUSTRIAL
/4 160.700 - Rubery, Owen And
!Co any Limited
9

9
m?

•

149 163.657 - 'Standard Electrica
N9 157.476 - 'Fábrica Italiana NO 153.028 - SOvaal Ltda.
NO 154.869 - Estavam Xis e Mi- S.A.
Magneti Marelli 8. P. A.
NO 157.604 - Commissexiat A Lle- Idos BatorkeatY.
749 183.840 - Standard Electt!ca
Diversos:
149 155.074 - Adubos Bueao S. A. S.A.
nergle Atomique.
N9 155.203 - Werner Rudolf SieN9 150.950 Wade Diniz Drumond ' N9 157.988 - Wilson Marcondes N9 '164.015 - Eric,sson Telephone&
7r- Privilégio de invenção - Nada há Indústria e Comércio de Máquinas bert.
749 157.775 -- Mario Diccoli, Irmão Limited.
que deferir.
Ltda.
749 164.030 - Elociété Anottym
749 158.434 - Sperry Rand COrpo- & Cia.
Pedido de preferencia:
Simca Automobiles .
749 158.074 - Blroichl Shashiki. dite:
ration.
N9 164.735 - International 'BaúRedecar Redecorações de Autos Di- 749 158.515
N. V. Philips, Moei- 119 160.264 - Indústria Brasileira nem
wischines Corporation
tada - No pedido de preferencia lampenfabrieken.
de Electricidade S. A. Imbelsa. ,
749 164.978 - Commis.aariat
terno 1613.899 modelo de utillda749
160.283
Eletrônica
Semiratais
L'Energie Atatnique,
para ativo e ori ginal modele de N9 158.828 - Commlinariat A L'E- Indústria e Comércio Ltda.
149 184.981 - Clark Equipmens
to inteiriço adaptável a veiculou nergie Atoinique.
N9
160.835
Carlos
Ltluardc
MoJican bancos individuais - Tendo em NO 158.787 - Westinghouse Air rella Matheus eCarlos Lambrech:s. anapany.
' 749 184.997 - Johannes Berlindas
vista o parecer do Diretor da Ma- Brake Company.
Eletro Indústria Ratelband.
Defiro o pedido N9 158.897 - Robertwhaw Controla N9 160.649
o de Patentes
Arpai S. A.
Ccrapany.
t preferencia.
749 185.001 - The National Casta
Indentria N9 161.141 - WestInghouse Air Registar
NO 159.037 - Carnal
Company.
Pedidos de preferencias:
e" Comércio de Ce.rrooerias.
Brake Company.
749 185.003 - société AMM3m16
Waldyr Vianna Braga - No pedi- N9 159.819 - Coramissariat A trE- N9 161.145 - Edelviro Renato 44 dite: atraca Automobiles.
Oliveira.
da preferencia do termo 733.361 nergie Atraidque.
149 165.005 - Pirelli Societa Per
XI Sal - Indefiro o pedido 749 160.262 - Závody 9. &Yens*, 149 161.358 -z Umberte Celli.
Národni
Podnik.
N9 181.392 - Elemeke Indústria Azioni.
e preferência tendo em vista o pa749
95.163 - Renato Alves de
cer do Diretor da Divisão de Mar- N9 180.689 - Reza Drug -And Eletro Mecânica 'Ltda.
Lima,
9
14
Cheralcal
Company.
161.394
Ameropa
Indústrias
bas.
N9 97.012 - 13151rajara Vieira OrPhfusticas Ltda.
Home% de Oliveira Camargo - /49 180.885 - Societe Anonyme 149 161.520.- Irelman Redo es Cia. tega.
149 103.837 - Carlos Arrigo MugNo Pedido de preferência, do termo André Citroen.
&cicie Anonyme
p.9 794.802 - Titulo &haat - De- NO 161.245
•
749 161.570 - Nelson Charão Prieto
N9 164:066 - The Goodycar Eira
firo o pedido de preferencia - Re- D. B. A.
Societé Azionyme NO 161.890 - Inrebra Indústria de &Rubber Company.
publicado por ter saldo com incorre- N9 181.248'
Reeorlos do Brasil Ltda.
bees em 10, 85 e 18 de janeiro d e1958 André Citroen,
N9 184.747 - General Motors CorNO 161.987 - João Batista Chaves poration.
N9 181.874 tapower Works (Pin- 749
162.014 - João Roberto
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Pri
N9 .164.705 - =chi ano.
N9. 162.110 - Paulo ,Ribenbolm.
' DA DIVISA() DE PAT11NT1323
749 181.698 - Mecânica °teime
149 184.991 - Alberto Urbano Bar749
162.279
Lee
Wrtsos
EnganeIndústria e Comércio Ltda.
reto.
ering
Com
p
any
Inc.
-De 26 de Moiro de 1968NO 161,930 - Dunlop Rubber Com- 149 162.291 - Henrique Franco 749 163.837 - Standard Electric*
pany Lbnited.
S. A.
Privilégio de !menção deferido:
N0 182.154 - Tne British /Jun11- Garoas.
N9 163.838 - Standard Electrica
\.N
9
166.055
Standard
Electric*
S.A.
N9 148.553 - Refrigerador terme- ~1 Company "Limited.
. .
létricos - Requerente - Borg -War- N9 162.420 - Bengt Erland Dou.
119 164.185
Leár Rieder Tm
NO 163.841 - 4olto Batista Ateado
her- COrPoration.
NO 163.339 - Mino Engenho lebre NO 184.194 - Rato Plnish Com- de Amaino.
NO 163.359 - The Elmco Corpora- pany.
José Joaquim CarN9 146.953
E:agencias
tion.
doso:
NO 161.283
Ethicon Inc.
749 183.394 - Eaton Tale & TOW/18 749
184.395 - Joáb Batista da Costa 749 156,818 - Novo Industrial Cor- .
Termos com exigências a CW11111-- Inc.
NO 164296 João BatIsta da Costa poration.
749 163.904 - Mario Iticcobon.
164,397 -.João Batista da Co4a N9 157.359 - Tanioteu Fukuda.
749 164.763 - Twin Disc Glutch NO
N9 140.935 .... MirlP001 CorporaNO 164.411 - Yoshinobu Yamad". NO 157.927 - Textron Inc.
Company
Mon,
749 188.02e - The Jamba Manu- 749 158.495 - Nicolau Antar.
•N9 149.373 - Toledo Scale Cor- N9 164.772 - International &na- facturing
Company%
749 '158.943 - N, V. Philips 101oelporatiOn. •
NO
185.847
- Biela Shunk Pro- Isznpenfabrieken.
nem
Machuca
Corporation.
• N9 153.835 Locheel Airchaft
cess
8.
A.
8.
e
Gerhard
Moera
Mas749.164.834
International
mar149 159.953 - Pirelli _giocieta Per
Corporation.
chinenfabrik.
vester Company.
Agioni.
N9 154.181 - R. Z. V. Anatai Zur N9 164.888 - Heitor Lopes *dos • 160.348 - Serralheira Artistica N9 160.081 - Regia Nationale Dei.
yerwalturtg Ven Real 'and Immate- Santos.
Proolar. Ltda.
Usines Renault.
rialverinogen.
NO 160.401 - Herondlno Baptista 149 160.156 - Ford Motor Com-g
N9 .185.070 - Grasso's IConinklijke Pereira.
N9 155.535 - Doicon Incroprated.
•any.
N9 -155.741 - , Controla Company Machinefabrieken N. V.
s'Gloeln
NO 140 414 - Cerâmica 840 Bar- N9 103.304 -- N. Yb, Philip
749 165.189 - Ronco tlacorPorated. nardo
of América.- •
S. A.
lampenfabrieken.
74
9 165.305 - We gtinghouse ElecN9 156.030 - Eastman Kodak tric Corporation.
749 Ifin.014 - John H. Eneel.
749 160.339 - N. 'V. Philips'Gloeed
Company.
NO 160.634 -• cerami ca Cumhica IEunnenfabrieken.
Cail
749 165.323 - Continental
T"."4/sstrlo A notnércio Ltdal
749 160.426 - Dunlop Rubber Com..
N9 156.855
Cilacier Metal Com- Company
Inc.
'NT- 160.656 - Pruebaut
pany Limited.
pany Liraited.
49
165.518
Geloplac
O.
A.
,n-,.
'
N9 - 165,800 • Foster Wheeler Cor- .
749 160.508 - Bali Brothers Com.'
e Comércio.
poration.
pahy Incorporated.
159 186.057 - Ilinnesota, N11 . 1,yt r 740 184 894
Bati St
. ahlgawitoe
149 160.981 - Indústria Ifecitnicit
P. E.
159 157.072 -- Westinghouse
And Manufacturing Company'.
Iram Ltda.
tric Corporation.
749 153.013, -, açora 819,nufactu- " t59 160.122
Cat.e0111
. ar l'Caotor
N9 160.937 -- Franciic
o Selma
N 9 157.220 - Jean Jaime P1141.
Co.
ring Française- Voutillage:
Amat.
De 28 de janeiro de 1988
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•

•

•
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•
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DIÁRIO OFICIAL (Seçâo III)

4„74 Quarta-feira 31

- .43 Repartiçães Públicas deentregar na Seção de Co.
municar»Ses do Departamento de
Imprensa Nacional. até às 17 horas. o ta pCi if,. 'nte destinado à pui!Cfâs.)

Janeiro de 196S

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

aviso.

•-• Para evitar interrupção na
dos órgãos oficiais a te.
novação
de assinatura deve ser
CHUPO DA seçao os REDAÇA0
solicitada
com antecedência de
FLORIANO GUIMARAES
finta (30) dias,

DINC Tele •NDAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

blicaçã ).

CHUFE 00 idf4VIÇ0 DR PUGLICAÇõt•

remessa

reetarnaçóes pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SIMÃO lu
de Redação, até o quinto dia útil
Moças do giodat.e..00mlO ongwasItant- ao
subseqiicnte à publicação no
Prepv•odado induot.110 do minlot nbrlo
114•Glemobe
órgão oficial.
Come,.).,
do indinitirto O do Co
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h3Orn.

As assinaturas vencidas po.
crio ser suspensas sem prévio

fropret.c., oas Ofic.n:.t do De4.1..rtarr.i.r.to

¡:34:

Itiac$0.4e

ASSINATURAS
REPAaT101.:::. k. PARIICULARES

l'UNCIONÁP.10::

,•-• Na parte superior do endee
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro..

Capital e interior:
Capital e Interior:
..- Os originiais. devidamente
aute.nricados. deverão ser dactilo- Semestre . .... ..... NCr$ 18,00 SemJetre
•• • NCr$ 13,50 ••-• A reme.ssa cie valfire s. semgrafedos em espaço does, em uma Ano
NCr$ 27,00 pre a favor do Tesoureiro do DeNC4; 36,00 Ano
partamento de Imprensa Naciosó face do papel, formato 22x33:
Exterior?
Exterior
:
nal, deverá ser acompanhada de
as eleendas e rasuras serão,resNCr$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua eplie
Ano ...... • ..• .......• NCr$ 39.00 Ano
salvadas por quem de direito,
cação.
NÚMERO AVULSO
,- e1:+ assinaturas podem ser
O preço do número avulso figura na última página de cada
- Os ;:uplementos as ediçóes
teerae'ds c,,i qualquer época do
exemplar.
dos
órgãos oficiais só serão remeou
um
meses
ano,
por seis
O preço do exemplar atrasado Jen: acrescido de NCr, 0,01, tidos aos assinantes que 03 soliexceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
sempre ,5
Sr)anuais.
Colubr. - Cot nuas
Coioslzadora Buteleira Ltda.
Lasse 16.
149 416.342 - idade:106nm deirobraz S. A. Indústrla e ComÉrcio
Classe
8.
Marcas deferidas:
2419 163.303 - Adelino Favero.
249 416.343 - Madeirobraz - Ma149 164.421 - Maus oGarela No11 9 259.905 - ErabletIlátiCa - Rou- deirobraz S.A. Indúdria e Corr...:xcia
eany,
pas A. B. S. A. Indústria de Rou- -N9 162.824 - Glaenzer Splger bo- gueira.
Classe 41.
Profiasionals - Classe 38.
eleva Anonyme.
164.064 - Indústrias Romi S.A. pas
N9
P 421.347 - Plastibrae - Inter-.
N
149 147.893 - Braspar - Cia. InN 9 3.13.0ne - linhos Tool Com49 165.252 - Isidoro Anban.
1
plaMIc S. A. Indastria e Comercie
dustrial
e
Comerciai
Brannotar
pany.
149 165.256 - Viktor Vlasák.
- Classe 12
Classe 1.
N 9 163.118 - Alberto Alibertl.
149 424.743 - AEC - AEC
Parker-Hannlfin 149 165.333 - Geraldo Queiroga.
163,161
IV?
139
347.e3a
Braspar
Cia.
InAgênc'a de Empregos Comerciais Lit ion
Cundude
aubras - Soc. Brasileira
mitada -- Classe 38.
N .' 161.287 - Ortho PharmaceutiClasse 1.
Expediente das Divisões
ta Camporation .
N9 425.632 - Passa Tenipcia
Condubran - Joe,139
375.246
N9 /61.28a - Cantei & San Ltd.
kibres - Jose Nel4on V1Eela Valente
e Seções
dastrial
e
Comerciai
Brasmotur
N Q 161.485 - Américo Borsset ti.
- Classe 49.
teres Elétricos Ltda. - Classe 8.
N9 361.540 - • Walter Euler.
Ore- NO 427.103 - Caolimbras - Dr.
Republicado por ter saído com te- 1V 377.071 - Grepolbras
N9 161.601 - N. v.
polbras indústria de Máquinas LtJa. Milton Guper - Classe 16.
correçõea no D.O. de 24-1-68
;In' f ;ele ken .
1V 427.519 - Plastibree - PlasCeasise 6.
E.rigénetal:
1V 396.872 - Med Bras - Med tibrás - Soc. de Estudos para o De
1 61.627 - N. V. PhIlipaa31oel-senvolimtdaInúsridePaBras - Indústria, Comércio e linp.
fama ,f..tbri....1;.en.
Têrmos com exigencias a
Ltda. - Classe 10 - Registre-se com tificantes Ltda. - Classe 4.
Inrcbra Indústria de
1V 161.839
cumprir:
exclusão de peças de mão com os 149 528.550 - Braemeol - indúsRe!cv;os dn Erasil Ltda.
155.762 - Chirãoin Gyógyszer- exemplares de fls. 10 e 12.
tria de Prosutos Quitnloos Brasia111119 162.027 - Trenotransportes És249Vegyészeti
Termékek Gyára Rt.
1 9 162.335 - Ornark Industries,
149 403.739 - Redobreis - Trans- mies Ltda. - Classe 47.
149
154.466
Vickers-Arnistrongs
see
portes Redobras Ltda. - Classe 50 NO 428.731 - Rrasisca - Brasesea
(Engineers) Ltd.
6.A. Iiidestria e comercio.
ft; 405.982 - MultIbrás - %no- S. A. Indústria ~tosa) de CarrosN9 1:12.21a - N. V. P1i1lipe'Ci1oe- 149 164.653 - Lenindo Radias Li- bres - Indústria de Aparelhos Do- serias de Aço - Classe 11.
lameen9abrieken.
mésticos Ltda. - Classe 11.
mitada.
149 430.047 - Cobelbrae C.ibel• 162.211 - Jean Walterselleld
4 9 508.781 - Chocobrás - Cia. bras - Cia. Comercial Belga Bati
1
149 165.083 - S.A. Geon do Brasil
Brasileira de Chocolates - Classe 41
IC14.
lra Ima. e EXD. - Classe I -alIe
Ind. e Com.
249 4119.701 - Ferrabrás - Ferra- 3
19 432.294 ie. Indubras - fadaDiversos
• I62.211n - La Telemeeanlque
brás - Ferragens e Ferramentas bras - S. A. indústria e Comércio
eleetrIque.
Ltda. - Classe 11
- Classe e - Aeeistre-se com ri,
N9 162.300 - !Catou Yal e& Towne Martint & Bom! S.A. Ind. e Com. Brasileiras
249 412.432 j- Grafibras - Gerar eludo da filtros Imre. óleo, VIrnes
de
prorrogade
Bebidas
(no
pedido
Inc.
Benevente
Classe
38
Registre-se
tara iludido. forjas. fornos Para
N9 162.304 - We.stinghouse Eleo- ção da patente Mod. Util. n9 5.104). com exclusão de mascaras.
tratamento técnicos, molas de válProrrogue-se.
Cie Curporation
vula, mineração e pontes etraPteL
do
Brasil
Messer
Grlescheira
Com.
e
Ind.
162.329
N9
139 437.917 Marmobras - Marde Eletrônica e Acessórios Ltda. (no
131.M.B.11
=obras - Indústria e Comércio de
AVISO AS REPARTIÇÕES
149 162.447 - José Eduardo da pedido de restauração da Patente
Memores Ltda. - Classe le
Mom. Iltal. n9 5.275). - Concedo
PDBLICAS
Calva
149 458.123 - Solubrás - Cevam
N9 162.780 - Commisariet A a restauração.
- Cia. eameeneira AP -Café Solúvel
L'Enereie Atomique.
O Departamento de Ias.
Fábrica de Enceradeira Comercial
e
Derivados - Classe 41.
prensa Nacional avisa às
147.342 - Emanuele Borzone. Bandeirante Ltda. (no pedido de
Repartições
Milan
em
9 487.281 - Cofibras - Cefibras
1
3
da patente Mod. Ind.
249 156.419 - Técnico eleclinica prorrogação
provigeral,
que
deverão
Cla. Financlatinra Brasileire 5.398).
Prorrogue-se.
n9
iiratan S.A.
denciar a reforma das assiClasse 17 - Reeistre-se com ~u157.995
Indústria
e
Comer149
12f;irliato (no pedido de restaunaturas dos órgãos oficiais.
ai° de Instrumentos de escrever n de
sio Dako do Brasil S.A.
patente Priv. Inv. número
desenhns • mnros para escritérins e
até o dia 29 de fevereiro
ração
da
Beneek,.-.
n.
159.410
1V
ama desenhos
Csineede a restauração.
corrente. a fim de evitar o
58.515.
13'160.814 - )'elippe Ferre i ra .
Crè (no
Cofibras
NO('l‘87.9P2
rexf4fIrtvs
eareel-mento da remessa
,
161.022
Caninos
Leites
t-3.-etimm _
N9
•
tsvisd •
2
cia rat
a
partir
daquela data.
Comércio.
••• 'N ^
Int"
e" 17 Zea) - Concedo !
Casse 8 - Registre-se com exeNI:ã,u
Colo* e Thoatew ¡Priv.
139 162 . 556 I;.
restautaçea
de besjamins, filtros de Oen paro
Clolob iFiho.
• 161.116 - Mac° Corpuration.
10 161.230 - Bucyrus-Erle Comvai;y.
131.251 - Mirro Antonio Schtrjr.:1.
N9 162.821 - Keyes Fibre Com-

N9 162.731 - N. V. Philips-Gloeitampealabriekeo.
149 162.846 - Raimundo Ellas Rahuach e Sylvio José Ragu.
149 163.121 - Ng Kam Ling.

1' • 1

1" "

DA DIVISÃO
DE MARCAS
De 26 de janeiro da 1E8

EXPEDIENTE

DP 416.113

Quarta-feira
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motores e misttundoree Varre banhei- N9 582.435 - Fecuagro Soc. Pe- Expediente do Diretor da D5 Ude de N9 402.085 - Org. Pamoulha atuiria e Agrícola 13. C. - ManteMarcas
ites. .
Carlos Alberto da Silva - cl, 1 e 28
Coflbras nho o ar quivamento.
1 /89 487.2 - Cofiavas
.
- -Art. 07 n9 1.
Cia. ~dadora Brasileira Rio, 28 de janeiro de 488
N9 439.383 -ax Vidrortort - BrantsArquivamento de processos:
39.
. .
lau Thomal
cl. 14-e 25- Art.
Marcas Deferidas
97 n9 1.
mandadus arquivar 08 Pra3(9 487.302 ,-- Cofibras - Caibras aram„,.._
N9 627.120 - Fundo Apta - EmCia. Financiadora Brasileira - aealami auaLay.
NO 203.570 - Tad - Inch. Gessy preendimentos Apta Ltda. - cl. 33
Regastre-se com excita- N9 252.573 - Raia & Cia.
10.
- Art. 97 n9 1.
S.A. - cl: 41.
de conta-gotas e estojos para N9 532.049 •-• Indústria Mocanica Levar
N9 291.884 - Imperatrice
OsFalirei Ltda.
entoa cirúrgicos.
Insignia Deferida
NO 478.890 - Cacarbras - Mar- Na 584.445 = Multiservice Instala- waldo. Imperatrice - cl. 36.
3(9
336.802
- Deicil - Dela Deaarbrás - Comércio e Indústria atraNO 457.187 - Galquinraa - GalLtda.
e Be- varro Quimicas Bras. Galquibrás Li- lorme Exp. Imo. Com . e Ind. Li_ Bolkid
o.
Na en2C29ércio
[aleira de Máquinas, Cartõea e Ias. Ç8e8
mitada - cl. 1 - Art. 97 n9 1.
amarantos Ltda. - Classe 38.
mitada - el. 1.ereativa Ipiranga.
249 422.205 • riodabras • Bud"'" N9 584.495 - Martiniano Ittdaldi. N9 505.917 - Eldrolack - Tintas
Nome comerciai deferido
e Obras 8. A. ~abria • Cilas- N9 564.497 -,Martiniano Rinaldl. União Ltda. - cl. (sem direito ao
16.
uso isolado das expressões Bidro e 119 522,592 - Fazenda Luar S.A. 564'498 .•-Mareiniaa°
N9 584.499
Scobrill N9
: 3(9 512.852 --- • Bleibras
Lack e com 'exclusão das artigos. in- Fazenda Luar S.A. - Art. 93 n9 2.
Martiniana
de vila dicados pela seção).
Ao
BandeiraRinaldi.
Na 564.551
15. A. Comércio e Indústria 3(9 524.387 - Posto de Escapalee
a.
N9 509.653 - Terwool - Waldo- mento Sideral Ltda. - Pósto de Es-;
_
-. Titulo de estabelecimento defe- Mathias Ltda.
miro de Souza - cl. 36.
capamento Sideral Ltda. - Art. 93
1479 .584.552., - Odoni Spinardi & NO 521.201 - TV Teleraci - Ber- n9 2.
.. rido:
r
Filhos.
na. Kurt Haseloff e Bana Otto N9 538.371 - Imp.. e Distribuidora
3(9 520.537 - Organização Itnobi- N9 584.553 Taa Odoni Spinardi & Schops - classes 8 e 33.
3(9 529.950 - As Américas Crua Willys S.A. - Imas. e Distribuidora
• Imobrás - Org. Imob. ImoJacinto Lopta Bar- ções Texteis As Américas Ltda. - Willys S.A. a- Art.. 93 n9 2,
Ltda. - Classe 33 - Art. 97 3(9 564.554
el. .38.
1 sem direito ao uso exclusivo de bom.
Marcas indeferidas
N9 537.948 - Suckow - Metahlro e Brás „isoladamente.
rt
NU"
•
31cluia
/-iuPas
BarN9
ipica
Bom
Jesus
Ltda.
el.
Il.
351.150
- Comua - Antônio
bom.
'
Marcas indeferidas:
Gragnani - cl. 42.
NO
584.556
„"cinto
Lopes
3(9 449.303 - Espumante --Wella
t 3(9 375.153
Brasauto Rio
Bar- Metalúrgica
bom.
Betua
l. 611.xcluBsto. Aktiengesellschaft
(coC°
m r°e1la
el. 48.
. Brasileira de Automóveis Ltda. N° 584.557 - Jacinto Lopes Bar- dos
artigos
indicados
pela
seção).
uamo 21.
bom.
N9 .547.050- Cibele - Mobilia- N9 456.685 - Vigobras - Exp. e
Issobraz - Lab. Leo 3(9 564.338 encama watanaba dona Cibele Lida. - cl. 40.
149 378.938
Imp. _Vigobras S.A. - cl.. 21.
r
do Brasil El. A. - Classe 3.
NO 564.559 - Tsutoinu Watanabe. bis . 556.359 - mocambo - Ado-•
3(9 464.885 - 'Café Vencedor Maa
•, 3(9 $97.090 - Spark
Feigenson N9 584.580 - Mercearia e Bar cambo modas Laia: -- classe 38 rillense - Mugnai Costa & Cia. Limitada - cl. 41.
;ie. A. Indústria e Comércio - Cias- Guimarães Ltda.
exclusão-de bolsas).
3(9 564.817 -.Antonio G. Garcia (com
N0 774.694
se 8.
-S.
A.
NO 496.389 - Gustin - Dr, August
NO 401.042,-.- Sheffild Metall/r- & Cia. Ltda.
Cetker
cl 41.
adica Volte Redonda S.A. - Classe NOS 564.618 - 584.819 - Antonio "Bi" do Brasil - ai. ti.
Na. 504.888 - 504.88d - Bambi N9 302.980 - Caninha -Tatu G. Garcia 8; Cia. _nela.
to9 11.
Brinquedos Nacionais S.A: •n•
, 3(9 405.088 Telebras Telebras Ne mama ind. de mobilia na>. Dabronzo S.A. Com. e Ind. de Se- Brinasa
CIL 11 e 27.
bidas - el. 42.
itraistiAssistencia Técnica Televisão cional Mabi Ltda.
N9 507.484- Goiaba « Goiobe
3(9 340.978 - Aspirsone - Lab.
t.
Ltda. - Clarim 8.
NO 564.843684' 7" - Encho Trankoff. Farmacêutico InterniaIonal S.A.
Equipamentos Especiais-Ltda. 3(9 413.424 --...italbraa
Vincenzo N°
Brindar
md,
Grãci.
3,
el. 6.
Accardo - Classe 5.
fica Ltda.
3(9 342.822 - ~rem - Bravata 3(9 507.880 - Araxa - Viciado
3(9 418.340 - Madeirobraz - Ida- 3(9 585.045• - Antonio Avertana aumentaires
S . A. Bralsa - classe 41 Marçolla Filho --. cl. 46.
eirobraz S. A. Indústria e Comércio Baw
rresto dat;s .R090
ocha_. 865.091
nas fzeats
1ze-s
5).e com os • exemplares de, 3(9 513.001 - Wincolux - Winco
il... Classe, 8.
Sociedad Anónima Ind. Com . 'y Fi• 3(9 458.581 .= Purobras = Cano Tayar.
3(9 405.984 - Multibrás - Multi- nanciara - cl, 8.
Passarella - Classe 41.
NO
585.100
Silva Com. e Re. aras Ind. de Aparelhos Domésticos 3(9 513.554 - Scolchkote- Min- NO 476.94.1 Taaobraa Timbras S.A.
- el. 7.
•.r.a0Coosmércio e /indústria Brasileira de Na 565.101 -- -b65.102 aa 588.103Ltda.
N9 421.521 -- agultibrAs -- MIAU- neaota Mining and Manufaaturing
Ltda. - Classe 18.
- 6585.104
585.105 - 585.108 - anta Ind. de Aparelhos Domésticos Company - el. 1.
3(9 521.899 *--- 521.900 - SacIpan
N9 509.855 - Renovadora de Pnellit 565.107 - 585.108 - 565.109
Lua, - el. 6.
-585.
585.111- - 585.112 -- N9 428.951 - Saias das Agua Pra- - Soc. Abastecimento do Com. e da
Brás - Renovadora de Pneus Brás 585.110
585.113
.114 - 585.115 - tas - O Condomínio das Aguas da Ind. de Panificação Sa,cipan S.A. Ltda. - Classe 39,
- 585.117 -- 4565.118
. prata - ci. 3,
els. 42 e, 43.
3(9 535.038 - Frontal - Idecani- 585.118
585.119
W.
Silva Com. e-.ei
Rep.. NO 432.778 - Diamantina - .União 3(9 522.488 - Emerson - Emerson
5es Contábeis
.A.
Srontal S.A.
a. 48. Rádio and - Phonograph Corp. Fabril Exp. S.A. (DM)
FoaniaÇões Contábeis El. A. - Class 17.e 33.
3(9 585.15a - Lintalra, Andrade 81 IP 457.370 - 0Iybrás - Ind. de cl. 8.
Auto Peças Glybrás Ltda. - cl, 11 3(9 528.082 - Ginásio - A NormaLtda.
Titulo de estabelecimento inde- Cia.
Ne 585,282 imobularia SãoRer- (com exclusão de protetores para lista
Papelaria Livraria S.A. - clasferido: .
calçados).
nardo Ltda.
se
38.
Ns
365,283
Auto
derobriat
Indubrás
Temia
copa
N9
457.889
.3(9 423.962 - Bras Paulistano 3(9 530.048 - Sacara - Sacara
Ind. de Refrigerantes Brasília S.A. Ind.
anisa de Diversões Broa - pau- Ltda.
e Com. S.A. - el. 2.
- el. 43. •
tano Ltda. - Clame. 33.R?
-.Org.
Nossa
262.284
Senhora
N9
480.=
Calcobrás
Calca530.453
- Belga - Artefatos de _
N9 887.825 - Serralheria Ibéeca do Bom Parto S.A. Ind. e Com..
219
trás' Ltda. - el. 25. •
Couro e Plásticos Belga Ltda. - cias- Indústria e Comércio Ltda.
Ser- 3(
- ralharia Ibérica Indústria e Comér9 565.288 - Transportaddrii Re- 14° 481.553 • ruterbras """ Intei- se 28.
.
Instaladora Telefônica Brasilla 3(9545.805
cio Ltda. - Classe 5. - tida, QuebrademanbiluPago Com. e Rep. Ltda.. 583,292 bras
classe
Limitada
area 565.287 - 388,290
aLab.
Farmacêutico
Gonzaga
d
Nome comercial tncieferldo:
Ne 478.887 - adacarbras - Macar- Ltda. - el. 2.
- Becsat Incorp. e Adm. Ltda,
149 470.146 -.- 81341115 ',deProteção
N9 585.291 - RerimPndo Nonato bras, ca
Crtieseellida; BraLtjab.Ltiltul"- 3(9 553.342 - Clássicos /lustrada
ao Crédao sairi aVServiçO de'pra- LeMos.
- Empresa Gráfica O Cruzeiro S.A.
--classe
17.
-teça° ao Crédito- rar N9 . 585.312
Gama Cosiatrutora NO 556.915 - ~int -- Aurélio - cl. 32.
Lida.
'
• Exiganclas,
nc-i • .tra. ar) viA
e Francesoo Nigriello - el. 3(9 553.418 - 'Taloa - Telas S.A.
4xin
585.563 --llerino
'
Guiraarieks. Parreira
38.
Consultores Técnicos Associados 4`.!7.104 Dr...RUMO Calla+-aL .:Iste
N9 585.789
Prestai - Ind. e Ne 583.053 - Tralock - Tralock cl. 8.
Cumpra exigeniaa.,A .a
- m. de Auki- açu Ltda.
S.A. • Com. e Ind. de Auto Peças N9 553.419 - Parreirinha Roa
N9 seg . 029 -.4'
bento Mauro da Cunha Freire - clas.11-• 9F1417. dr Na:geei . Americana - -' ei. 11.
ramentas de dont
Çarspra jaacianal de Aço „e Ferro - Sana! 349 58.9948 - Rencador - Com. e se 42.
.7:
..7
exigencia,
Ind. Rones.dor S.A. - ei. 1 (com N9 555.644 - Medigás - Idedigás
Ltda. . _
N° a65.773'-- Metalúrgica e Es- exalado das artigos indicados pela Com. e Ind. Ltda. - el. 8.
-; tf,
Diversos:
seção). paria São Tomaa Ltda.
3(9 858.855 - Emblemática - Do3(9 423.324 a• Ed Ora 3(9 565.774 - 7Jniao Sul
28.
_Mulo de Estabelecimento Daferido phill International Inc. - el. Dll•
Brasileira, de Livros e Revistaí t - 1114aaf."•
3(9 558.858 - Emblemática AguardEaae a adagio da • Urino rui- N9 585.:79
1 aar, Salto
•Azul Ltda.
nhill International Inc. - cl. IA.
- Transportadora
:Cera 397.292.
Ne 585.792 - Edifica° Santa Ma- N9- 1112.098
NV 185.927 - América - América
Transportadora
Guaçu
Ltda.
3(9467.921 -8; A. Shappisg Newa thilda.
•
Comp. Latino Americana de Divuldo Brasil Editara Arquive-se O • (
39 888.793 - Editado amam*. . - el. 33.. Art. 97 n9 1.
gaçáo Publicitária - rI, 32.
Processo.
N9 458.1728 - Papelaria Santo An- N9 337.797 - Babyork Ind. York
3(9 588.824 - Arabrdzia-Ellas Be_n- tônio
- Altarnirando Dellgo/a San- SA. Produtos Cirúrgicos - cl. 10.
3(9 570.894 - Sortia 'Maria Agriaul- chimpa Théo Costa Rangel.
tiara Tinir. e Exp. Imobiliária - 13, A. 3(9 585.352 - Fernando Alexandre tos - data" 17. 33, 50. 38 - doam No 391.940 - omege - 'mobilaria
a- Nada há que deferir vasta que- a Escudara. Piras. •
-•
exclusão ;ta cl. 50.' e de aetirdo com Omega S.A. - ci. 50.
América
~nela foi cumprida fora do prazo 3(9 582:495 - 777 Autainõvella Ialr" o Art. 97 di 1). .
N° 419.098 - América
legal.
N9'553.446
Mareadbaho dos Cal- Publicidade Lkla. - cl. 32.
949 '581.7 ..Artefato/ eta Altmll- mitada.
3(9 582.002 - COMI" - Pateri. cados .•-• Mereadinho dos Calçados 3(9 422.602.- Maqbras Máquinas
pio do Lar rdt4a/5, 1... Nada M que tes e Marcas. 4...0'Argairem-se os Ltda.
el. 31 e SC
Art, 47 119 do Brasil Leila. - ela. 5 - 8 - deferir.
8 a- 11 - 10 aa 21 - 22 - 33.

ga
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242 9 427.840 - Boa Boba - Cia. • ita .Patentverwaltungsgeseusebart
Bras. de Novidades Doceiras - cias- Alf.B.R: (trans!. para seu nome da
se 41.
pat. PI t. 107.421).
Ne 427475 -1. E. Q. - noa Ind. Monsanto Company (alt. de nome
Eletrônica Geral Ltda. - el. 8.
nas pat. PI t. 129.957, 114.047).
N9 4a0.138 - Espuma de Chau). Halcon International Inc. (ait. de
pagne - Lincoin Ind. de Perfumes nome na pat. PI t. 128.292 e ....
cl. 48.
148.507).
Ne 542.251 - Arcon - Arcou Ar- Mobil 011 Corp. (alt, de nome na
tefatos de Concreto .Ltda. -. cl. 16. pat. PI t. 135.813). •
N9 567.111 - Fiotextil - Benefi- Imperial Eastman Corp. (transf.
ciamento de Pios Fiotextil Ltda. - para seu nome da pat. PI t. 146.748).
• 22.
Bhariman Haia (transf. para seu
nome da pat. PI t. 166.652t .
•
IliCs de estriberecimento indeferi&
Diabur Aktiebolaget (transf. para
nome da pat. PI t. 186.9581.
149 456.314 Cia. Geral de Ali- seu
United States Steel 'Corp. (vit, de
mentos - Comp. Geral de Alimen- nome
e transf. na pat. PI t. nútos - el. 41.
mero 176.050).
Exigências
O. vtt Mareh.9 Inda. Inc. (Bit.
de nome na pat. PI t. 176.81.5).
Termo com exigência ta
Stemens Aktien geselischaft (alt.
cumprir:
de nome na pat. PI t. 176.994).
N9 492.682 - Termovac Ind. e Grifo Werke AktiengeselLschaft
(alt. de nome na pat. PI n9 177.052).
Com. de Plásticos S.A.
'
Arquivamento de proce:sns
Exigências

Foram mandados arquivar os seguintes processos abaixo raencionadoe:
N9 4-19.397 - Perrone, Ripaldi &
Cm. Ltda.
aZ) 513.:171 - Confecçties São Nicoata Ltda.
el5.906 - Fama & Vieira.
le 443.070 - Agencia Bandcirante c Paasteeens Ltda. •
N' 4'22.301 - Diecobras*Ltda.
aa? 563.1eO - Brascampo Ind. e
C
Ltda. - Arquivem-se os proceLm mandados arquivar os segue an processos abaixo mencionadcs ea acordo com o art. 158 do
CP):
s 17.04.3 - Soc. Eletromac Ltda.
417,440 - Bonen' Bonora Bee
b: e • S . A .
'••• 463.611 - Iva nde Abreu Auree .
1- • eee.294 - Frances Margaret
• s Ap-Thoraaz.
Iket 52e.51.16 - Paschoal Sciani.
r , 525.57 - Paschoal Seianni.
s13.e23 Plastikraft Ind. Piaste:5q5.222 - -Rotel Presidente Lin:* -ea.
rc3.300 - A Familiar Móveis
/e
63.201
Rodoviário laluase
ir re Ltea.
1:? 5 ..3.302 - Brastur Brasilia Turist a., Peae s gam e Excursões Ltda.
t e5.3116 - Soares Farreira Repi et! ,t asers e Com. Ltda.
F05.307 -e Fernando Gonçalves
e Jos4 Plácido' Gonçalves Machado.
tia vrm -se os preeessns.

Janeiro de 1968

RIEPEDIEREE DO Inerviço DE
DOCUMENTAÇÃO

• el. 29. - Registre-se sem direita

Reno. 28 de janeiro de 1968
Exiflênak*
Tann& 576.005 Lamport & }:eolt
NavegaçAo S.A. - Mantenho a exige:saia.
N9 582.681 - Ibapel Indústria
Bandeirante de Papéis Limitada. ,Apresente clichê:
EXPEDInsITE DO DIRETOR DA
DIVISA() JUR/DICA
Rio, 26 de janeiro de 1a68
Dversos

Procar Indústria e Com:raio de
Acessórios d eAutomóvels Limitada
- na impugnação do têrmo 433.536
- marca: Brocar. - Em face dos
pareceres, defiro o pedido de impugnação oferecido a fls.

Termos com exigências a•
cumprir:
Esther Juliana B.odhonti (junto ã
pat. MI t. 151.163).
Ritz Com. e Ind. Ltda. (junto
pat. PI t."161.745).
North Carolina Rateais' Bank
(junto à pat. PI t. 109.074).

Desistência de marca

E. Merck Aktiengeseilkchaft - no
pedido de desistência do. tênue número 146.808 - privilégio de inver.çâo: Processo para a prodnção de
derivados hidrossohlvels da tetraclclina. - Arquive-se o proersso. Republicado por ter saldo .com incorreções em 19 de dezeratro d a 14'57.
Diversos
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E •
SEÇÕES REPUBLICADOS
Máquinas Moreira S.A. (junto à
deferir.
Máquinas Moreira • S.A. (junto á
Rio, 26 de janeiro de 1968 pat. PI n 9 44.646). - Nada há que
pat. PI n9 48.130, 48.137). - Nada
.D.O. de 24 e 25-1-68:
na, que deferir.
Marcas deferidas
Máquinas Moreira S.A. (junto ft
pat. PI n9 53.584, 54.063). - Nada 119 519.146 - Inbratex - Inbratex
há quedeferir.
- Ind. Brasileira de Tecidos Ltda.

ao Uso isolado de Inbra e Tex.
119 529.210 - Tanque - Salvai
Sabão Brasileiro Ltda. - cl. 48. --Á
Registre-se com exclusão de sabão e'
saponáceos, pasta para polir e tijolos
de polir.
11'539.026- Atlântica - Cor.straa
tora Atlânctica Ltda. - el. 16.
N9 553.013 - Vila Lsa - Bar e
Lanches Vila Isa - cl. 41. - Registre-se com exclusão de carne sde
todo mis tipos, charques, presunto,
frios em geral e sanduiches.
119 565.478 - Dinar - Perfumaria
Dinar Ltda. - cl. 48. - Regis tre-se
com exclusão de Inça-perfuracs.
119 559.263 - Quem Exporta e ha-,
porta o Que - Wllma Joanna Bertani Dal Maso - el. 32.
N9 560.334 - Moreninha de Paquota - Ormy Toledo - cl. 25.
N9 567.593 - York - Sac. AriónI•
ma Yerk - cl. 31.
119 569.233 - York - Atraaão
Zarzur - cl. 41.
Titulo de estabelecimento deferido
1419 555.338 - Instalalora Wein!
- Laercio Fontes Panda' - dc. 8
- 33 (art. 57 n9 1).
119 556.093 - Casa Nava - Tecidos Pedro Mario Parara Ltda. eis. 23 - 30 - 34 (art. 97 n 9 1).
Marcas indefcriJas
N9 553.959 - Boletim Fazenderio
Tributário Federal - Meala Lana:Leni
- cl. 32.
No 556.631 e- Pureza - Leen-relo
Sell - ci. 43.
Recurso interposto

Gráfica Editôra Aquarcia S.A.
(recurso interposto ao indeferimento
da marca Geasa têrmo '563.047).
Diversos

REVISTA TRILiESTRAL
•

DE

•

JURISPRUDÉNCIA
DO

SUPRFNIO TRIBUNAL FEDER AL

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TaaNsFERENCIA E LICENÇA
Rio, 26 de janeiro de 1.468
Troaelerancias e alterações de nome
d ()titula rde processos
Forra mandadas anotar nos processos . abaixo mencionados as seguintes
transferências e alterações de nome*
do titular de processos:
Diamantina Gome adors Santos
(transf. para seu nome da pat. MU
n9 6.739).
Metalúrgica Baiana S.A. Ind. e
Com. can. de nome na pat.. MU n(xmero 6.704). - Retifique-se mediante apostila o nome da titular Pa
Retens, Ltda
-ráMetalúgic
Maybach Mercedes Bens Motorenbau Gesellschaft Mit Beschrauktar
Hattung (alt. de nome nas pat. II e.
na. 42.888, 47.813; 48.791, 56.863. ... I
33.823, 73.509, 75.714, 78.208, 18.462) • a-a

Vol. 42 (págs. 553-838) dezembro de 1967
PREÇO: NCr$ 4,00

A VENDA:
_ Na-Guanabara

Seçao de Vendas: Avenida Rodrigues Alves Ó 1
Aeaticla I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidas pelo Serviço de Rem:1Mb° Pastai
Em Brasil: a

Na sede db D. I. N.

N9 589.892 - Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. - Prossiga-...._
Se.
119 556.161 - Constratcra Ker L4- e•
mitada. - Arquive-se.
119 531.228 - Editorial Imprem)ra
blocara Ltda. - Arquive-se.

NOTICIA RIO
Oposições

Sonogesso (oposição aos térimos
na. 822.076 - nome: Sonoplaca Limitada - 824.148 - marca: Sonoplaca).
Croraat Ind. e Com. de Plásticos
Ltda. (oposição aos Mirmos 822.106
- 822.106 -422.107 - marca: Crome).
Lab. Especifarma S.A. (oposição
aos têrmos 821.402 - marca: Parverm - 819.808 - marca: Purapen t.
Wst‘asi."' Sc. (oposição aos
tènnos 815.784 -- 815.785 - 815.786
-- 815.78T: -= '815:788 -- marca:
Flerta). •'• • • '
Sonoco Products Company (oposição aos termos: 815.381 - marca Figurativa'.
Soneca Prodults Company (oposição em térmo 815.361 - marca Figurativa).
•
Banco Ind. e Com. da Santa Catarina S.A. (oposição aos ttlirmos:
829.808 - 829.609 - 829.610 829.611 - 829.612 - 328.613 829.614 - 829.616 - 829.616 - titulo:
Brassinca) *Nuca Laboratoires Inc. (oposição
ao gema 815.357 marra Nisso).
Nysc s Labaratuires ler (0PoSiçã 3
ao térmo 815.3b7 marca Nisso).

:11P

Termos

Nysco Laborai:tires Inc. (oposição American Radiator & Standard
ao termo 815.357 marca Nisso).
Sanitary Corp. toposiçao ao termo
Lanificio Sulrlograndense S.A. n9 740.251 marca Ideal).
(oposição aos termos9 817.874 - .- aa. SM do Brasil Entarcentog
1 817.875) - 817.878 - marca: High- (oposição ao termo 815.810 marca:
)3u1k).
SDF).
• General Motora Corp. (apostem Johnson & Johnson 8.A. Ind. e
termos: 817.859 - 817.880 - 817.881 Com. (oposição ao termo 815.390
- nome comercial: Euelimaq).
• marca Ginovacin).
• Ind. Metalúrgica N. S. Aparecida Emanuel Merck Offene Harolds,S.A.
(oposição aos termos 821.732 - gesellse.haft (oposição ao termo ,nú821.779 - marca: Imenaia).
mero 815.862 marca Vitascleron).
Sylvania PnxiS. Elétricos Ltda.
Herta System (oposição ao termo
,(oposição aos termos 820.488 - 119 815.789 marca Seria).
.marca: Chicago-Star).
Volkswageinverk laktiengesellschaft
i N9 831.738 - mares: Gold-Star.
(oposição ao termo 815.354 nome til/4;.• 821.739 - marca; GB.
vil: Clube Nacional dos Proprietários
24,-v 822.861 - marca: Starcolor.
de Veículos 11blkswagen).
/V 528.157 - marca: Three Siar). São Paulo Alpargatas (oposição ao
• S.A.I.B. - Soe. -Anónima Im- termo 822.864 marca Lu-vinil).
preLs- ora Brasileira (oposição aos São Paulo Alpargatas S.A. (:90663.031 - 683.033 sição ao terroo 821.640 marca Batermos: 653.030
863.034 - marca: .S.A.I.G.)
goro).
; Inds. Elétricas e Musicais Fábrica Nestle S.A. (oposição ao termo nú()azou S.A. (oposição aos termos: mero 819.168 inarca Nebraska).
Fiação e Tecelagem Campo Belo
179 538.531 - nome de empresa:
(oposição ao tèrelto 819.039
Central Brasileira de Vkleo-Tape S.A.
marca Acril).
'S.A.
_ 179 826.759 - marca: Edições Temi/. -Luxvinil (aposição ao termo 322.865
No 823.684 - merca: Stereosônico. merca Lin:vinil). .
. 17 9 828.597 - titulo: Império das
COM. e Ind. Gennano Stein 8 A.
Dac:Aras.
(oposção ao termo 817.382 mar/st
149 827.083 - marca: Panteon.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo- Ideal).
-Armações de AÇO Próhel S.A. (uPosição ao termo 819.831 - marca: Su- (deão
ao termo 658.874 i marca Duper 100).
bel).
C.C.A. Cia. de Construtores Associados (oposição ao termo 825.321 Dist. Record de Serviço ode 'Imnome: C.E.C.A. - Cia. de Enke- prensa Ltda. (oposição ao termo núrthe.ria Construções e Arquittettna mero 822.980 marca Hoje é Dia de
Bingo).
Lab. Terápica Pattlista S.A. (opo- Sindielit6 da Ind. de Prods. de'
sição ao termo 810.474 r,oarca Ages- Cacau e Bala sde São Paulo (oposição ao termo 815.998 marca Caratozr
Etablissement Marqiist - Grandes melados) .Marques Internatimales (oposição ao Ind. de Linhas Centauro 'S.A.
termo 822.750 marca atazano).
(oposição ao termo 819.302 marca
Prigor-Eder S.A. Prigorifico Santo Real).
Amaro (oposição ao termo 822.422 tí- lerta S.A. Ind. e Com. (oposição ao termo 813.987 marca Ópera.).
tulo Frigor Eme).
sociedade Propagadora Esdeva Quimioterápica Brasileira Ltda.
(oposição ao termo. 819.477 marca A (oposição ao termo 813.929 marca
Igreja Em Seu Lar).
Sociedade Eletro Química Selqui Reglovis).
Seven-Up Company (oposição
Ltda. (oposição ao termo 819.744 ao•The
termo 813.742 marca 0-07).
marca Gal 13).
-Empresa Nacional de, Espetáculos Cia. Riograndense de Adubos CRA
,Ltda. (oposição ao termo 808.045 (oposição ao termo 770.340),
marca Dep Boy Merino). .
!Como S.A. - Serviços de ProMira - Mercantil Industrial Rt).. moção
, (oposição ao termo 826.049
ideio Ltda. (oposição ao termo 820.478 nome:
Promoções
Promo-Centro
inana Mira).
Rhodia - Inda. Quhnica se Ter- Artísticas e Esportivas S.A.).
&datil Parmaceutiel liada (oPold
Ms S.A. (oposição ao termo 820 173
-çlioaterm813.4marc:Sotítulo Modas Maristela).
.
Soc. Cerealista Carioca Ltda. 1 mis)
Bartilotti Cia. Ltda. (oposição ao
0POSIÇÃO DD tèrILID 821.497 marca termo
823.381 titulo Casa Pu)."
Cheia de Alegria).
Marmoraria São João Ltda. (opotr.N.A. Usina • Nova América de
prods. Químicos. S.A. (oposição ao siçáo ao Urino 917.728 marca São
termo 822.889 marca Una).
João).
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CERT/FICADO~DfflpS na 2 DE JANEIRO DE 1968
-Picam nollfloadolist os_ ~gentes cts certificados ab;.ixis nieacionados

g comparecerem a este Departamentor no prazo de 90 dias, a fim de efetuarem o pagamento da taxa de-iicèrdo com e`Decreto n e 254, de 28
'de fevereiro de 1967. 1u5o144. • )n
- I

Termas

547.095.
547.855
547.073
547:089
547.091
547.199
''47.3t4

547.347

, 357.489
-

1
I

de 19E8 67'7
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367.482
967.483
367.484
387.435
$87.485
367.487

Termos

Registros

565.811
565.957
549.123
549.131
$49.149
549.155
.10,,1711

3e1.521
367.522,
36'1.523
387.524
387.525
367.526
887.5271
• 367.528

'1

'547.351
547.824
547.557
547.729
547.942
548.050'
548.053 .
548.071
548.078
548.111
548.184
5,18.185
548.229
548.230
548,288
548.359
-548.361
543.934
548.544
548:544
548.559
548.675
548.688
548:589
548.891
548.111
548.798
548.801
548.817
548.875
548.879
548.888'
549.042
555.058
553.903
565:804
553.919
555.021
555.062
555.107
555.1M),/
555.247
547.161
557.026
557.211
557244
557.446
557.597
577.724
557.792
558.128
558.214
558.255
558.519 558.568
558,754
559.020
559.138
559./70
859.418
.559.449 .
5591470
559.877
559.880
560.121
560.246
.580.562
561.475
561.813
561.701
581.754
mu.=
561.869
581.971
581.984
582.003
502.008'
545.190
462.201
562.217
562.2a
582.284:
562.288
582.291,
562.337
582.346
582.458
542.482 562.480
562.543
562.187
562.695
562.140
562.993
563.033
583.043
533.103

Registros
387.488
367.489
367.490
357.491
357.491
367.493
367.494
367.495
357.498
387.497
-387.498
$67.499
367.500
357.501
367.502
367.503
367.504
387.505
387.508
357.508
357.507
367.508
367.509
357.510
387.511
387.512
307.513
367.514
367.515
357.518
367:517.
• 387.518
387.519
, 367.520
367.562
387.5
357.554
36/.565
367.568
11&7.557
.357.568
367.568
887.571
867.570
387.572
357.5/3
367.574'
387.575
357.578
367.577
Sev.578
881.579
387.580
357.581
357.552
367.583
387.584
• 387.585
367.588
$87.587
387.588
367.589
357.590
387.591
367.592
357.593
367.594
367.595
387.598
367,597
357.598
387.599
387.580
• 381.601
387.812
307.803
387.604
881.805
367.606367.667
387.808
367.609
357.610
367.511
367.8/2
387.613
357.814
• 367.81$
357.818
387.517
357.818
367.519
-367.620
381.621
367.622
387.523
381.524

Termos'

1
• I

549.204
• 549.316 4
549.327
549.2j4
549.372
549:379'
549.534
549.562
549.595
549.936
549.954
549.958
650.338 550.341
550.428
550.582
550.709
• 551.151
551.167
551.228
651.297
551.441
551.553
551.577
552.735
552.778
552.780
552.801
552.815
552.828
552.982
' 558.519
'553S67
662.156
563.792
bw.rze
564.02

564.561
564.624
564:627
564.662
564.798
564.808
564.566
565.052
565.086
565.332
5'35.4.08
5C5.423
563.431
565.554
565..529
565.754
539.1/7
541.248
542.523
542.831
542.902
543.037
543.273
• 544.398
544.504
544.879
545.517
545,433
545.604
545.704
367.880
548.057
548.414
548.439
548.450'
848;489
548.518
• 848.578
550.140
050.519
551.338
551.894
553.042
552.828
552.837
553.855
• 553.858
558.889
555.121
55745
557.11.5
557.248
557.488
558.103
• 558.481
558.608
553.957

Registros.
367.529
361 530
367.531
307.532
357.533
361.534
367.535
367.535
367.537
367.538
357.539
• 43(17.540
307.541
307.542
367.543
387.544
307.545
367.548
387.547
307.548
367.549
387.550
387.551
387552
367.553
387.584
367.555
367.568
367.557
387.558
387.559
36/.550
387.581
387.625
351.828
381.827
367.628
387.629
387.830
387.631
367.832
387.533
367.634
367.635
387.638
•
• 387.837
357.838
387.539
387.640
367.641
367.642
307,643
•
367.844
367.845
367.646
387.647
367.648
• 367.849
:,- 387.658
•*, 367.851
38/.652
• 367.853
387.854
,367.855
• 367.658
387.857
•
387.658
- 367.659
- 367.1388
• 387.881.
. 357.682
,, 367.863
307.644
367.683
• 387.868• 367.667
: 887.603
$87.869
• 367.879
▪ .387.571
367.672
387.873
- 367.674
• 2 361.611
; 367.676
367.877
(1 887.879
887.879
997.888
Ber-eet
987.881'
. 387.1
tf 567.
887.
• $687.
••n•n •
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PATENTES DE INVENÇÃO
ri6•61n

Publicação feita de acordo com O art: 21 e seus paragraios

TERMO N° 148.177 —DATA:
2 DE ABRIL DE 1963 •
Requerente: Bicicletas Monark S. A.
São Paulo
Titulo: 'Novo modélo r de farol trazeiro
para bicicletas e simLares Modelo industrál

ternos das válvulas, sinais aqueles logo
.xuroduziclos no setor próprio do aparelho pesquisador, para anállse e 'correção dos defeitos
3 — Tudo como descrito no presente
memorial e ilustrado nos desenhos
anexos
Publicação que se faz de acôrdo com
o art. 2b do Código de Propriedade
Industrizi (Decrcto-lei n° 7.903-45) em
face dg que ficou resolvido no item 4
da Portaria n° 73, de 4 de outubro de
1967, do Diretor Geral
T£RMO INI9 171.670, DE 29, DE
JULHO DE 1965 (MOD. INDUSTRIAL
Titulo:. eNtwo meclao de calha para
automóveis»
Guanabara

'
1'0
•

— NU° modelo de farol trazeiro
para blcicletas e similares, caracterizado por um corpo substancialmente pris-,
mático, com arestas arredondadas, em
cuja face froreal se encontram dois
olhais vermelhos transparentes embutidos por projeções centrais na dita face,
dito corpo apresentadondo na face superior duas saliências paralelas, em forma de asas, que se destacam gradualmente da mesma face do Corpo
2 — Nõvo modèlo de farol traseiro para
bicicletas e sim:laf-es, caracterizado por
ser essencialm'ente como descrito t1vindicado e ilustrado nos desenhos
anexos
——
TERMO N 9 154.271, 13:: 31
DE OUTUBRO DE 1963
Requerente: Waidemar Infante Vieira
São Paulo

Código da Propriedade Industrial

compreendendo uma calha preferente-, ção de borbotma em tanques de homomente metálica, cromada ou protegida geneização, contendo água e defrontas
contra a corrosão por qualquer outro na proporção de 1
5%, a mesma
processo usual .apresentando fruntalrcen
ser
vertida
em
fôr:rica
ou moldss de
te, o encaixe (1) em formato 'de ai»
o
dispostos
em
1...acad.:Is
automáti.
géss
invertido (para aplicação de acrílico
(2) transparente e colorido) e, por cas- que gravitam ou c ‘ntrifugam os ditos moldes
efeito de doSramento (3) da chapa que
Processo
de fabricação de cerárui4
—
a constitui, provida de uma aba (4)
ca
refratária
de
porcelana, louça, kusalientada, 'que acompanha o formato e
ou outro material
ça
de
pó
de
pedra
o comprimento da calha, previstos os
indispensáveis meios de fixação da lia semelhante, de acórdo com as reinvindi.
calha ao automóvel, os quais poderão cações de 1 a 3 e caracterizado pelo
ser constituídos por pequenos dentes fato de o produto retirado sofrer' duas
(5) abertos na própria aba (4) como queimas, a primeira de nbiscoitamento
nC., e A setambém pequenos prolongamentos (6) com temperatura de até'We
gunda de queima final com até 1.450°C I
furados, para introdução de parafusos
i
2°) «Nova e original configuração In- sencit. que esta última torna o produto
refratário e pronto para a aplicação dal
troduzida em calha para automóveis»,
decoração que é posteriormente fixada!
caracterizada de aceirdo com o ponto 1,
até a 850°C
e ainda com o substancialmente descrito no presente memorial e ilustrado pe- 5 — Processo de acôrdo com os pontoa
de 1 a 4 — como descrito no relatórioj
los desenhos que o acompanham
e exemplos

-Pontos caraderisticos
1°) «Nevo modelo de calha para automóveis, caracterizado pelo fato de compreender uma extremidade semi-circular
e outra extremidade vertical, sendo a
primeira dotada na parte superior interna de uma aba de fixação por parafuso, e a segunda de igual aba e ainda
provida de um encaixe em forma de L.
29 ) eNeivo modelo de calha para automóveis, de acórdo com o ponto 1, caracterizado peio fato de compreender a
configuração retilínea, COM as duas extremidades dobradas para banto ou verticalmente, providas de um encaixe em
forma de A e de uma aba dotada de
dentes de fixação do conjunto
3°) *Nôvo modêlo de calha para automóveis, substancialmente como descrito, ilustrado e representado no desenho
e clichê anexos

Titulo: Aparelho pesquisador de defeitos em rádios e televisores
TP,RMU N. 174.513, DE 3 DE'
Privilégio de Invenção
NOVEMBRO DE 1965
Reivindicações
Requerente: Boalfe — Comércio e In1 — Aparelho pesquisador de defeitos dústria de Peças e Acessórios Ltda.
em rádios e televisores, caracterizado
Guanabara
por se constituir de um °senador 'conTitulo:
4Nova
e original configuração
jugado com um sintonizador de freqüências, com quatro estágios funcionando introduzida em calha para automóveis»
independentemente ou interligados, resModelo industrial
pectivamente, para recepção de rádiofreqüências, oscilações de fragúe-netas 'Intermediãrias, amplificação de rádio e
~
9Sr ;44
audio-freqüências e registro de contxôle
e interligação dos citados setores, de
tal forma que podem êles substituir as
correspondentes seções dos eparélhos de
rádio recepção e televisores; para pesquisa de defeitos
2 — Aparelho, pesquisador de defeitos
em rád:os e televisores, caracterizado
ainda por ter duas ponteiras formadas,
unia de uni diodrie condensador e, a outra só condensador .para captação de
Ponto caracteristicos
sinais elétricos e eletro-magnéticos, em
quaisquer pontos dos vadios e -televiso- 14 ) tilava - e originnl configurado Inres comuns, inclusive dm elementos In- troduzida en ,
I

CIO

TARMO N° 180.170, DÊ 3 DE
• JUNHO DE 1966

TERMO N° 172.320 BATA:

14 DE JUNHO DE 1965

Requerente: Porcelana Real S. A. — Requerente: Sylvio Sciumbata Cs
Est. em Mauá, Estado de São Paulo
Lula .— São Paulo
Invenção: Privilégio para a invenção
de: (Processo de fabricação de' cerâmi- Titulo: Um nôvo modelo de placa Urlsi
mérica para veiculo.
ca refratária de porcelana, louça, louça
de pó de pedra ou outro material seModelo industrial
melhante»

Pontos constitutivos
1 — Processo de fabricação de cerâmica refratária de porcelana, louça, louça de pó de pedra ou outro material

semelhante, caracterizado pelo tato de a
matéria-prima ou massa refratária utilizada na moagem inicial com bolas de

porcelana, apresentar a seguinte com.
posição:
Argila — 10 — 30%
20 — 80%
Caolim
10 — 40%
Quartzo
Feldspato,— JO — 30%
20°/0
Dolomita
•
composição esta que é homogeneizada
com água para formar a borbotina
2 — Processo de fabricação de ceramica refratária de porcelana, louça, louça
de põ de pedra ou outro material semelhante, conforme a reivindicação anterior e caracterizado pelo fato de a referida composição poder apresentar a
seguinte composição ,alternativa:
— 10 — 30%
Caolha 20 — 80%
10 — 40%
Quartzo
Feldspato — 10 — 30%
= 10%
Talco
Lítio — 2 .•-• 10%

3 — Processo de fabricação de cerâmica refratária de porcelana. louça, louça ae pó de pedra ou outro material
semelhante, de acôrdo com as rei.
vindicações de 1 a 2 e caracterizada
peio fato de após a ex tração da água
de filtros prensas e ‘a depura-

11 Uni nave modelo de placa g:0E0i
rica para veicuke, caracterizado par ser
sua borda larga, eontornante ,de cantos
arredondados e de secção meia cana,
cuja face frar..•.. 1 se apresenta côncava,
limitando-se a . parte interna dessa bor.
da com o fundo da placa, com uma ca.
naleta reentrante
2°) Nôvo rnodêlo de placa n'Inérica
para veículos, submtartrialm,-nte CCT/10
descrito. reivindicado • rrpr
deseniv, 'mel'

•

r
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a'ÉRMO /4* 150.493 ' — DE 4 DE
MIJO DE 1963 •

¡Requerentes Ney Erickssen Pereira
(Guanabara)
!Titula; Nave modêlo de estante para

auxiliar a dactilógrafa ou dactilógrafo
• - 9 • nas cópias originais
IMOdélo de utilidade);

pelo movimento da *Jararaca. peça 2L do cabo taáular dividido. em ah tearrta- para cima faz batente na parte inte-Ições rosqueadas entre si. sendo a Inter

das a duas pequúenas alavan.ws, peies

no 10
.

;KW cujo movimento são

rior na cabeça do pwatuso; que po- mediaria !ecluda em unr • de seus cetro,
vez obriga a luva a girar . a haste !mui por parede perfurada, com a extra.
3) Névo • mochilo de estante para auxi- sua
cilíndrica
ao seu próprio eixo, abstrai-) miriade aberta para -piicaçao de detenliar as dactilógrafas ou dactilógrafos
a regua que tem os seus , auportes gente em bastão; finalmente. o setor do
nas cópias de or:ginahr, de aairdo com do
luvas, nas extremidades deste cabo tubular. onde E aplicada a man.
o ponto 1 e 2, caracterizado por pos- fixos por
logo em seguida a saliência da guelra, é previsto um registro para coasuir dentro da abatam das cambetas em ferro;
-cella da saída de água
peça ar 17, bate em outro nrataap.
U uma pastilha de ferro ou • chapa es- peça
a* 16, tendo parte superior roi- 2 — Nevo dispositivo paras lavagem
tampada. peça 8, com uma perfura- queada na aba da pequena alavanca liçao cônica, tendo a parte mais estreita gada a canaletninferior, abrigando essa de carros, como reivinctcado da- 1, tudo
como descrito flua,
voltada para baixo .
a destravar a haste de ferro. ?aça ta• 1, substancia!~
irado nos desenho" anexos
Dentro de Cada poça Di 7 dado alo- que passa por dentro do tubo alojado
_ dentro do cónico
jados Ima babo com dois rasgos ermaPublicação que se faz de adiai° com
tendo em fada rasgo De- aceirdo com pontes 1, 2 .3; e • art. 26 do Código da Propriedade
vemaii opostos.
três ou mais esferas de aço, as quais
Industrial (Decreto-lei ar 7.903-45) em
são 'conservadas sempre em cantado último, tudo como substancialmente des- lace do que ficou resolvido no item 4
crito
,rebrindicado
e
representado
com as paredes cénicas de em lado, e
da Portaria nr 73, de 4 de Jutubro de
desenhos anexas'
do outro, com nora ante cilíndrica peça
1964 do Diretor Geral
ar 1 ,que passando por dentro do tubo
n•••n~.n
conserva-se sempre travada pela com- Publicação que ao faz • de coado com
- 'o art .26 do Código da Propriedade Incom
a
forçad
"
esferas
° dascom
ama amada
mola qsuperior obrigam- dustrial (Decreto-lei ra• 7-.903-0) em TERMO TN* 185.391 DATA:
nas a descerem para a parte ama es- Lace do que ficou resolvido no item 4
15 DE DEZEMBRO DE 1966
treita do cónico. O tubo travado na da Portaria nr 73. de 4 de outubro de
- .
•
1967,, do Diretor Geral
Requerente: Comercio e Indústria Pe.
caPaiera &Medra: trabalha Int
MEININ.n
reira Almeida Ida. — Estado da
O tubo que trabalha na candeia /de*
.
dor fica preso par ama porca a enata TERMO N• 1.80.274, DE IP DE
Guanabra
porca na aha lo chiado do
Titulo:
Noivo
recipiente
plástico ,para
JUNHO DE 1966
4) Nlivo ~alo de atente para aspóliquidas
liar ai dactilógrafas ou dactilóginfos Ray:gerente: Sholddri Sialailarma
Mode° Industrial .
nas cópias de atiglosia, de acordo com
São Pardo •
1
..-.
Novo
recudente plástico para .1.
o ponto 1, 2 e 3. ~azado' por
Lava- caracterizado por um corpo ber
possuir ama luva cora aba fixa em sun Tardos elVieso dispolútivo para Uvacarne
elido assentado ntibre urna base circular
-siem
ferro crindrico. tendo em cada . exireadsendo dito corpo nervuras dispostas mas
dada outras luvas que o ligam com o
Pvdtaio de lovaglia
raleiamente e no sentido vertical cobria.
suporte da régua e ajustada frente a
elo ritsla a ~alicie 'do , aorpo exceto
*dignai
Reivinalcaçães
em um retlogado meia .altura, que
Na aba da lava, peça a° 14 cainfin 1 Nevo dispoaltivo para lavagem dei Loa e Ateima do .corpo existe um gargarua faro coar roscas onde o pasafaso carros, do tipo que compreende 41= lo apreaentandu um bisoflatedid e ama
peça st 15, está ajustado. &te para- encera Oca com base perfurada e liga- alça furada internaram:rã ilue liga dito
fuso, peça a* 15, tem a mia extremida- da à mangueira ou lidada flexlvd, atra- gargalo ao contas do ~pante. 15.c.una.
v... de tubo tubular ',caracterizado pelo elo kilo da alça e do bico eziate uma
de próximo da cabeça, imo e embutido fato
de apresentar a base da escéva lampa moao corpo mamada indo
em farra de um* saliência da peça BI* 17. aer encaixada em candeia interna pite- eubstancialmente ~no descrito eue Tela.
que aedo ams barra ame as desloca vaia ao corpo do ~uai% e o referi- tildo e Ourtrado no desenho anexo
das dentro das fulas

•

OS

AOS

Prema

I

SOteadilffil0

Reiviadicaçdm
Nano modelo de esbate para

liar as dactilógrafas os dactilógrafos nas
cópias de originais. caracterizado par
!possuir uma alavanca peça re 21 de 11'guri re 2. que cem dois movitaentas,

controla tOs lançou da estante
2) Nave modilo de estante para anal!liar as dactildgrafas 'mi ~Nados
nas cópias de celebrais, de adiado com
o ponto 1. -caracterizado por possuir
dum peças ar 9 do desenho — figura
2, que em formato de a:maleta. em 1.1.

movimentam-se em duas gutas em fer=cilíndricos, peças ra• 6. e então 41ga-

.

r.
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Do legrÃoo
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçãofdeita de acorda com o ert, 109 e teus PP:a grafo§ de Código da Propriedade Industrial
• I.
Classe: 28
res; 'Caçambas: cathepots; canudinhos:
Artigos: Artefatos e produtos acabados capas exceto vestuário; carretilhas;
de origem animal; vegetal e mineral C luloide; cera para indústria; centro 'de
artefatos de substâncias químicas, a sa- =asas; cestos: chapas; chapas refratt.
ber: — alcaVão preparado para as In- rias; charão. chuveiros • comuns; coado.
dústrias; anéis; aparelhos de chã; café; res; colas industriais; compostos vegetais
água, lantár e refrescos; adornos; argo- não químicos; compostos minerais não
las; aros para óculos e para guardana- químicos; compoteiras; confeiteiras; corpos; bacias; bainhas. baldes; baixe/as; déis; correias cubetára cabos. descanso
•
•
bandejas; banheiros; bebedouros; biscoi- para talheres; dobradiço; envoluchos;
INDUSTRIA BRASILEIR4
teiras: bolas; bombonieres; borracha ar- esfefrasá esguichos; esm.altep ara pintura;
tificial ou sintética; borracha natural espalhadorea de água; espermacete praRequerente: Cerâmica São Caetano S.A. auando produto acabado. bules; cabi- parado; espremedores; espirmadeiras.
Local: São Paulo
des; cabos; calçadoses; caçambas; ca- tojos; farinheiras; fechos; ,filtros; filma
,
chepots; canudinhos; capas, exceto ves- virgens; formas; frascos. fruteiras; fuClasse:
28
éct°
Artigos: Artefatos e produtos acabados tqário; carretilhas; celuloide; cera para nis; garrafas; gelatinas não alimentidas;
gx11,de origem animâ, vegetal e mineral e ispdfistria. centro de mesa; cestos; cha- gesso; globos; gluteinas; glutina, gorduartefatos de substâncias químicas, a sa- pas; chapas refratárias; charão; chuvei- ras; giz para alfaiates; goma laca; jar. IN 0, DRASILEIR A
ber: — Alcatrão preparado para as in- ros comuns; coadores; colas industriais; rete; jarros; lacres exceto de escritório;
dústrias; anéis; aparelhos de chá; cate, compostos vegetais não quinficos; coma lamparinas; lava-dedos; *lavatório*: leijantar e. refrescos;_adornos; argolas; areia postos minerais não químicos; compotel- teiras; licoreiros; mantegueiras. mármopara óculos e-para guardanapos; bacias; ras. cordéis; correias; cubetas; cubos; res; massas refratárias; =atedio plásbainhas;
baldes; baixelas. bandejas; ba- descanso para talheres; dobradiças; en- tica ou sintética; moringas; negro de
Requerente: Cerâmica São Caetano S.A. nlri.ros; bebedouros:bisédteiras; bolas; véducros; - esferas; 'esguichos; esmaltes fumo; oleina; óleos para pintura. paliteiLocal: São Paulo
bombonieres; borracha artificial ou eia- para pintura; espalhadores de água; es. ros; 'palitos: parafina preparada; pena- •
tática; borracha antural quando produto permacete preparado; espremedores; es- aos: penas; pendentes; penduridalhos.
Classe: 28
acabado; bules; cabides. cabos; calçada pumaddtas. estojos; farinheiras; fechos; placas refratárias; plorobagiaa; pós pari
res; caçambas; cachepots, canudinhos; filtros; filnies •virgens; formas; frascos; moldagem; potes; queijeiras; reciplenttes;
Artigos Artefatos e produtos de origem capas;
vestuário; carretilhas; ce- fruteiras; funis; garrafas; gelatinas não resinas refratárias. ressnoties preparados
animai, vegetal e mineral e artefatos de luloide;exceto
cera
para
Audi:atra; centro de alimenticias; gesso; globos. gluteina; glu- revestimentos refratários; rolos de Mo
substâncias quIznicas, a saber; ,— alca- ms-as. cestos; chapas;
chapas refratá- tine; gorduras; giz para alfaiates; goma Prensa! rosários; sabões para uso na
trão preparado -pga as indústria; anéis; rias; Charão; chaveiros comuns;
laca; jarras; jarros; lacres exceto de, es- indastria; saladeiras; saleiros; sangue
coado- critório;
aparelhos de chá, café, água, _jantar e res; colas industriais; compostos vegetais
lamparinas. lava-dedos; lavató- cristalizado; selas; tall3Ps; talheresr tinrefrescos; adornos- argolas; aros para não químicos; compostos 'minerais não rios; leiteiras; licoreiros; mantegueiras; tas. à base de borracha, antiderrapantes. •
Óculos e para guardanapos; bacias; bal.:
compoteiras; confeiteiras; cor- mármore; massas refratárias; matéria corrugantes, Mocas, fosforescentes, luminhas. baldes; baixelas; bandejas; banhei- quimions;
ou sintética; modagem; negro de nosas, minerais, vegetais vitrificantea
déis;
correias,
cubetas. cubos; descanso plástica
ros; bebedouros; biscoiteiras; bolas; bom- para talheres; dobradiças;
turno; oleina; óleos para pintura; paul- metálicas, contra ferrugem, usadas nas
envólucros;
bonieres; borracha; artificial ou sintética;
teiros; palitos; parafina preparada; pe., industrias, para aviões,, para aparelbos
esguihcos; esmalte para pintura; :sachos;
-bmracha natural quando produto aca- esferas;
peniss; pendentes. pendurida- elétricos e mecânicos, para calçados, para
espermacete
preespalhadores
de
água:
.
bado; bules; cabides; cabos. calçadores; parado; espremedores; espumadeiras, es- lhos; placas refratárias; plombagina. põe cimento, para navios, e para veiculas;
caçambas; cachepots; canudinhos: capas;
moldagem; potes; queijeiras; recipi- terrinas; tijdas; travessas; varetas; vafarinheiras; fechos; filtros; filmes; para
exceto vestuário; carretilhas; celtdoide; tifos;
entes; resinas refratárias; resindides pre- silhames; vasilhas; vernizes para calçavirgens;
Formas;
frascos;
fruteiras,
fucera para indústria. centro de mesas; nis; garrafas; gelatinas não alimentícias: parados; revestimentos refratários; rolos dos proteção de máquinas e aparelho
cestos; chapas refratárias; charão; chude imprensa rosários; sabões para aso para calçados, proteção de máquinas e
olutelna; alatina; gordu- na
veirds; comuna coadores;' colas 'Adas- gesso; globos;
indústria; saladeiras; saleiros; aanportas, janelas, portões,01s Para alfaiates; goma laca; 'ar- gue cristalizado; selas; talhas; talheres; aparelhos,
trais; compostos vegetais não quinucos; ras!
troa, linóleos, e solos; vasos; =reg,.
ras;
jarros;
lacres
exceto
--de
escritório;
compostos minerais não quhnicos; comtintas à base de borracha, antiderrapanlava-dedos; lavatórios; lei- tes,
N. 836.096
poteiras. confeteiras; cordéis; correas; lamparinas;
corrugantes, bascas, fosforecentes, luteiras;
Ocoreiros;
mantegueiras;
mármore;
cubetas; cubos; descanso para talheres; massas refratárias, matéria plástica ou minosas, minerais, vegetais, vitriftcantea
dobradiças; envólucros; esferas; esgui- sintética; moringas; negro de- fumo; °Mi- metálicas, contra ferrugem, usadas nas
chos; esmaltes para pintura; espalhadores
industrias, para aviões, para aparelhos
óleos para Pinturà; paliteiros; pali- elétricos
de agua espernsacete preparado; espec. na;
e mecânicos, para calçados, para
tos;
parafina
preparada;
~hos;
pe;nadares; espumadeiras, estojos; fui- nas; nendentes. penduricalhos; placas cimento, para navios e para veiados,
VIDUTRIP BRASILEI.Rie
abeiras; fechos; filtros; filmes virgens;. refrátáras; plonibagina; pós para Molda- terrinas, tilelardiravessas; varetas; vasiformas; frascos; fruteiras; funis; garra- gem; potes; queijeiras; recipientes; resi- lhames; vasilhas; vesnizes para calçados,
•.
t
las. gelatinas não alimentícias; gesso; nas refratárias; 'tesinOides preparados; proteção de máquinas e aparelhos, por- Requerente: Cerâmica São Caetano S.A.
- ,.. T.,Oeál:s8ão , Paulo
globos; gluteina; glutina; gorduras; giz revestimentos refratários, rolos de inim tas, janelas, portões, vitres, linóleos' e
para alfaiates; goma laca; jarras; jarros:. prensa;.
solos; voam' zarcão-.
28
rosários;
sabões
para
uso
na
aúne:,
1
..
lacres exceto de escritório; lamparinas. Indústria; saladeiras; oleiros; sangue
lava-dedos. laVatóri,os;. leiteiras; litoral.. cristalizado; selas; talheres; tintas base
Ne. 836.095
Artigos:, Astefatos e produtos acabado
ros: mantegueirastaaármores;
'
massas rede origem .animal ' vegetal e mineral e
borracha; antiderrapantes. corruganfratária; matérias plástica ou sintética; de
artefatog„;de 'ta:bat.:incisaâi
frpara uímicas, a setes;
fosca;
fosforescentes,
luminosas,
mi.oraltobtrz
snoránas; negro de fumo. oleina; 'óleos nerais, vegetais, vitrificantes, metálicos;
bar:. -- igg~. preparadoo para' na In.
para pintura; paliteiros; palitos; parafina contra lerrugem, usadas nas indústrias, -Zwitletrict Brami:Leira' dãstría• '-¥'710 os de, chá, café.
preparada; penachos; penas; pendentes; para- aviões, para aparelhos elétricos e
4gua. JaPratte,re cos t adornos; arar..
,-•
.
penduridalhos; placas refratárias; plom- mecânicos, para calçados, para cimentos.
ias; aros-'otassa dculos -e para guardana.
bagia. ¡sós para moldagem; poteá; qual- Para uavioei, e para -Velculos; terrinas; Requerente: Cerâmica São ,CaetatiO S.A. pos; • batiam bainhas; baldes; baixelas;
Undejets; banhelion bebedouros; bisa&
jeiras; redpientest,' resinas refratárias:
Locais, .São 'Paulo
travessas; varetas; vasilhames;
res;n3ides preparailos: revestimentos re- 'tildas;
tetras. bolas; bosabonieres- borracha ao.
Classe: 28
vasilhas;
vernizes
paia
calçados.
Protefratários; rolos.. lmprensa; rosários; ção de máquinàs e aparelhos portas. ja- Requerente Cerâmica São' Caetano S.A. Ceia/ ou, stotétka; borracha natural
;sabões para usei aaindústria; saladeiras; nelas, portões, vitrea, linóleos, e solos.
, quando produto -acabado; -bules; cabides:Local: São Paulo
cabos; datadores; caça:Mas; cachepots;
saleiros; sangue cristalizado, selas; ta-Claaset 28 •
Vasos;,
s;
zarcão
lhas; talheres; tintas a base de borracha,
Artigos: Artefatos e produtos acabados canudinhos; capas, exceto vestuário. cará,
de origem animair vegetal e 'mineral e retilhas:. celaloldis- cera mira indústria;
sinti-derrapantes; corr,ugantes, Rocas,
N 9 .836 094
fosforecentes; luminosas, mineirals. acartefatos de' Eubstaucias químicas, e sa- centro de mesa*: cestos; chapas; chapai,
ostais, vitrificantes, metálicas, contra fe
ber; alcatrão preparado para as Indus- refratárias; Ousrão; chuveiros comuns:
rugem, usadas nas industrias, para
trias; anéis; aparelhos de chã, ca fé, água, coadores; colas industriais; compostos
aviões, para 'aparelhos elétricos e mejantar e 'efetuo; adOrnos. argolas; aros ~cais 49.quhnicost compoteiras; can.
AL U. Ni>„I
: clínicos, para calçados, para dmento,
para óculos e para guardannpost.bacias; feitetras; • eqe4éis; correias; cubetas.
para navios, e para veículos; terrinas;
bainhas; baldes; baixelas: 11100m brot cabota descama para talheres: dobradi:
•
•
varam; vernizes para clçados, proteção
-ablro:edus;iclbtraS ças; envolucroat esferas: esguichos; cá.
de máquinas e aparelhos, 'portas, janebombonieres. borracha artificial ou ala- maltes pata ;pintura. csrnlhadx-N.; is
bis Parida, vitrekek 11.1ems, eeolostiRequerente: Cerâmica Squ Caetano S.A i-iene horkscha natural quando .prothato -litiust espermacete prnmradr.- -e"3: • ardores; espumaddraFs est:, i,a.:; farleh...raS;
acabado; bules; CabidesOcab6s;
vasos; sarada
SU Paulo ,
TÊRMOS DEPOSITADOS
EM 15-12-67
1•19 836.092

iqr 836.093

cs cx
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!echos; filtros; filmes virgens/ fôrmas: Palcos e mecânicos, para caçados, para
NG 836.105
frascos; fruteiras; funis; garrafas; gelati- 'cimento, para navios, e para veículos,
aas não alimentícias; gesso; globos. Ou- ;terrinas; tilelas; travessas; vareta; vateias; glutinar gorduras; giz para &afala- silhames; vasilhas; vernizes' para calçatu; goma laca;, jarras; jarros; lacres ex.. dos, proteçao de máquinas e aparelhos,
reto de escritório lamparinas; lavade- portas Janelas, portões, vitree, linóleos,
klos; lavatórios; leiteiras; licoreiros; mane solos; vasos; zarcão
*tegueíras; mármores; massas refratárias
N'836.098 •
matéria plástica ou sintética; moringas.
'negro de fumo. oleiro; óleos para pá!
tura; paliteiros; palitos; parafina preparada; penachos; penas; pendentes; penaurldalhos; placas refratárias; plomba.
gina. pós para moldagem; potes; quet:
Requerente: joel Jose Machado
fieiras; recipientes; resinas. refratárias; re.
Local: Rio de janeiro .
iludida preparados; revestimentos reluClasse: 33
ios; rolos de imprensa; rosários; ass para liso na indústria; saladeiras;
N9 836.099."
leiros. sangue cristalizado; selas; taÉaax-taiheres; tintas a base de borracha;
' REMINISCÊNCIAS
lentiderrapantes, corrugantea, %sess. fos.;
yorecentes, liminosas, minerais, vegetais, Requerente: Pedro de Menezes Crua
i,vitriticantes, metálicas; contra ferrugem,
Local: Guanabara
usadas nas industrias, para aviões, para
Classe: 8
faparêlhos elétricos e mecânicos, para
Requerente: Construtora Sultepa S.A.
Artigos: Discos gravados
„calçados, para cimento, para navios, e
.-- Terraplanagem e Pavimentção
;para veiculos; terrinas; tildas; travessas;
Local: Rio Grande do Sul
N9 836,100
ivaretas; vasilhames; vasilhas. vernizes
Classe: 15, 16, 25; 32, 33 e3 8 Insígnia
. para calçados, proteçao de máquinas e
TERMOS DEPOSITADOS RIZ
emparelhes, portas, janelas, portões, v1DE 1967
(Dotar Aamimstração • 18 DE DEZEMBRO
, ires, linoides, e solos; vasos; zarcão
N9 836.148
-N. 836.097
Ltda.
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COPA 7'

e Participações

hVAO'snem SiMS/UIRA

' Requerente:
indústrias Gráfice4
"Universo Ltda.
Local; Distrito Federal
Classe 38
Artigos: 41buns, (em branco), hl°.
cos para correspondência, caixas dí,
pagelfro, cadernetas, cartões de,visitam, envelopes, etiquetas, guarda
pos, papéis em branco para irap.es•

são, papel almaço cora ou sem pau.
ta, papel de stda, papel em doam;
Para Impressão, papel para escrever,
rolos de papel transparente, facu.
ma,

Requerente: Dolar Administração e Par11.0IMAREO
ticipações Ltda.
Local: Guanabara
rndfitriet Brasileira
taequareote: Cerâmica São Caetano S.A.
Local: São Paulo

'UNIVERSO*

Espécie: Nome comercial
N9 836.101'

Classe: 28 .
'Indústria'
ftirtigos: Artefatos ep rodutos acabados
Ile origem animal vegetal e mineral e
;de Metais Ltda.',
rtrefatos de substâncias químicas a iaalcatrão preparado para induzp)e: .-:.
; anéis; apai~ de chá, café, Requerente; Déployé — Indústda de
gua, jantar e refrescos: MOMOS% ergoMetais Ltda.
: aros para Óculos e para guardanaLocal: Guanabara
s. bacias; bainhas; baldes; baixelas:
Espécie: 'Nome comercial
naejas; banheiros; bebtdouros: biscoiiras; bolas; bombonieres; borracha
N° 836.102
Oficial; - ou sintética; borracha natural
acabado. bules; cabides; cabos;
çalloress caçaribas; cachepots; canudi- Gomercial _AdMiniskadora
; capas; exceto vestuário; carret11 celuloldet cera para indústria; cenS M ACEDO — S: A;
de mesas. cestos; chapas; chapas renhias; chiriiir'; chuveiros comuns; coa; colas industriais; compostos vageMacedo S .A .
não químicos: compostos minerais Requerente: Comercial Administradora
quis:ricos; compoteiras; confeiteiras;
Local: Guanabara
Is. correias; cabeias; cubos; descanN9 836.103
para talheres; dobradiças; envólucros;
feras; esguichos; esmalte para pintura;
palhadores de , água; espeemacete prerado; espremedores; espurnadeiras, eitos; farinheiras; fechos; filtros; filmes :Comercial • A dm mistráora
ens; forças fra.cos: fruteiras. funis;
rufas; gelatinas não alime.nticias;
esso; globos; glutelna; & dna.: gorda; giz para alfaiates; goma laca: /tett; jarros; lacres exceto de escritório; Requerente: Comercial Administradora
parinas; lava-delitos; lavatórios: leite"Macedo S.A.
licoreiros; mantegueiras; márniore;
Local: Guanabara
jnassas refratárias: matéria plástica ori
Classes: 16, 25, 32, 33 e 38
v tética; moringas; negro de fumo; MeiN° 836.104
; óleos parapintura:
pin;
tu paliteiros; pall•
1; parafina preparada; penachos: Pe•
; pendentes; penduricallms; placas se.
atarias: plombagina; p6s• para grolda.
nem; potes; queijeiras; recipientes; reallias refratárias; resinbides preparados;
Ievestimentos refratários; rolos de imprensa; rosários; sabões para uso na in/frigiria; saladeiras; salefru; sangue cris- Requerente: Sociedade Moagens de Arcovarde Ltda.
.
'telhado; selas; talhas; talheres; tintas h
Local: Pernambuco
base de borracha, antiderrapantes; cor- Clame 41
tett:antes; Nicas, fosforescentes, lamino, minerais, vegetais, vitrificantes, me- Artigos; Fubá, Madri*. -farinhas e masag, contramferragem, usadas nas bs- sas alimenticias, sal refinado, colorau e
Ect
para 11¥8ea, para aparelha eletondiments nua alimenta-•
' --

OPLOYÉ

t,49,
.... ,

notas promissórias recibos, rée.
tinos e fichas.
N° 838.1.51

CABRAL.
COMPANRA '
Requerente: 8. P. Silva da Silva

• BRASILIENS

Ltda.

Local: Distrito Federal
Classe 18
Género de Negócio: Matutais para
construções e decorações, a redor:
areia, azulejos, argamassas,
UnR, canos, cal, cimento, colunas esquadrias, grades, janelas, ladrilhos manilhas, talhas ,pedras, tubos, vigas vergalhou e vitree.
N: 838.149
• 'N

.51SIO‘SlIe

4

•

DE AL MENTOS

Requerente: João Laurindo de
Souza
Local: Distrito Federal
Classe 41
Género dê Negócio: Arroz, atum,
aveia, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, biscoitos, bomaans;
café em pó e em grão, camarão, carnes, cereais cebola; doces, ervilhas,
féculas, farinhas alimentícias e lei.
•••-•%4

N9 836.152

INDIISTRIA SIMSIltIRA

-_
Requerente: Papelaria "Asa-sul"
Ltda.
Local: Distrito Federal
Classe 38
Artigos: Álbuns tem branco), blocas para correspondencla, caixas de
papelão, cadernetas, cartões de visitas, envelopas, etiquetas, guardanapos, papéis em branco para Impressão, papel almaço com ou sem pauRequerente: Antônio de Oliveira
ta, papel de seda. Papel em bobina
Rocha
para. impressão ;lapa' para escrever,
Local: Distrito Federa/
rolos de papel transparente, faturas,
Classe. 43
notas'
ias, recibos. ~O e lattgos: Água, mineral natural, able
fichas._
g 011 pataXn1.
%•••"‘
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- W9 136.158

169 838,153

Joe! Ferreira dos Reis

documentos, eartdee de identidade,
cartões de -batas, chapas de papelão para fins diversos, cheques em
tranca, duplicatas envelope etiquetais, faturas. Olhas bidices, livros de
contabilidade, mata-borrão, notas
fiscais, notas = ~rias, reclboe
em branco.
N9 838.1%

Janeiro de 1968

169 836.170
- SUPERMERCADO
J 0 14 Á R
Sio ráli-x-Ra f •

CHURRASCARIA

Fordes de Informacties

SÃO LUIZ

Requerente: João Marcel/no a
.Plthois Ltda. '
•
Local: Balda
Classes '28 e 41
Titulo 'de mtabelecirnent°
. N9 838.171

P.. de Santana'
Rumadas e Particulares
Requerente: Pzirinatila e P a' rfuniaria Luquefarren Ltd.
Local: Detrito 'Federal
Requerente:, Argollo as Lima Ltda.
.
• Local: Bebia
NOrile da Empreza
-Requerente: JoeI Parreira ,doe Reis
JONA
Classe 41
N9 536.154/155
Classes: 33e 50
Titulo de Estabelecimento
•
Titulo
Negócios: Restaurante, churrascaria
. e casa de lanches
iSa tvador-Ba
N9 838.180
N9 836.165
Requerente: João Marcelbio & Pilhoe•
RESTAURA 2
: TE PARIS
Ltda.
If-PEÇA3
'Estabelecido na Balda,
Classes: 38 e 41
Salvador
Titulo de estabelecimento
Salvador
INDÚSTRIA SRASILEIRA
169 838.173
Bahia

ITIQUIRA

• ,

Bahia

Reouerente: Bar' Restaurante Paris Requerente: TV — PeCtus Ltda.
Ltda.
Local: Bebia "
Local: Balda
Classe 8
Classe 41
Titulo .de estabeleci:Dento
e_plicaçio: Para ser usada em: BiNegócios: Comércio de televisores,
rádios e suas partes integrantes.
Ne 82O.161
N9 836.146

'Requerente : António de Oliveira
Rocha
Local* Dhstrito Federal
Artigo: Agua ellnaisna:ra13.natural, artificiai e ou potável.
Classe 50 N
Artigos: Turismo, hotel restaurante,
Casa de campo.
N9•83easti
Recmerente: Telefones de Feira S.A.
Telefeira
Local: Balda
Classe 50
ffedccs
Atividades: Bervicce • tele

telefelra

•

N9 838.163

PSTo slÕ
Poira da Santana.

t-

Requerente: Lopes as Gania
Local: Amazonas
Clakes 41
Artigoa: Café...cdrrado e moldo.
13.9 -5341.157

brepeças

CURUMIM
Ind.Brair4
'
Requerente: Representaçbes Pavilla
& Santana Ltda.
Estabelecido na Bebia
Classe 39
Aplfbação: Mamadeiras, chupetas e
. bicos de gorrachs
N9 838.173
EMPAC

Requerente: -TV Peças Ltda. .
Local: Sabia
Requerente: EMPAC lemlidea de
Classe 8
Administração e Consta= Ltda.
Sinal de Propaganda.
„ Estabelecido ria
•
•..Clasaa 50
berviçO51.~ção e construção
269 830.174

Requerente: ~dto as Lime, Ltda.;
Local: Balda
Classes: 33 e 47
Titulo de Estabelecimento
ii9 838-183
.

E"

liettiseelestei Telefones der-Petra.
Telefelra .‘•

.
• Ural: Baba
Classe
Aplicacke: Para ser usada eni;,.
Metes tu ingressa -e de passeeern,

Requerente:;4 Beirei;
t'':àefrlg9Xa1:1i ,Ltda. Local :•13alda---'
Clamem' 84.38
fRomierante: Nova 13alda Indústria
• ainal5dePropegtmde:
Gra~, Ude.
tio
-4sr atine A ;$,
ecido na Emala
Aplicação: -Refriberadores loalcties; loeMe
c~064111Presa
frig~s e coulPementos de refri.
praça° em geral.
838.175
•
836.100 _
(1`,A r
---V-ALBUSA1

Requerente; vidimá .191anejtiráent0Wet=te:
cã/calota
ZUnas O. blocos para,
tarai; Eabla
•••" Reverente: Non Cabia Incitei:ris
• •
earrerPondauda arrobar *I*e Ntse-ever.
'Clasee 41
=
Sse:
nanèl- para cai:K*4~114 rodkyr-a• Classe:'
•
•
ráN116-05: .0sr.té ~doe reOldo Nem mits,
9steheleddo na ¡Miga
capas de papel e PaPo/5e Ogro,
.
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Ng 838.188
N9 838- altil
.
N9 836.193
Classe 38
.
ellcação: agendas em branco; attuns em branco; argolas de papel ou
.papelão; aros de papel; balões de
papel ou papelão para adônios; biOXIIÁ
lhetes de ingresso e de passagem;
Braaileire
bobinas de papel; blocos para anotaIndaetria
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ções; blocos para célcules; blocos para
correspondências; blocos para deSe- Requerente: S. A. Fabril &avena
Estabelecido em São Paulo
mbar; blocos para escrever; brochuRequerente: Abrasivos • Fonaores
Classe 37
ras não impressas; cadernetas em
EstabelxIdo em SM Pauli
Artigos:
Acolchoados para camas,
branco; cadernos escolares; cadernos
Classe 49
de desenhos; caixas da papelão; ca-' colonas; cobertores; eacregões; iro.... Artigos da classe
pas de' papel e papelão para dodu- nhaa; guardanapos; Jogos bordados;
Mentos, carteiras de papel; carteiras lençóis; mantas .para camas; panos
N9 836.187
de papelão cartolina cartões riu iden- para cozinha e panos de pratos; toatidade; carteie; de visitas; cartões em lhas de rosto e banho; toalhas de
branco; cartões índices; cartuchos de mesa; toalhas para Jantar; toalhas
cartolina; não de outras classes; cha- para banquetes; guarnições para
Requerente: 'Walter Fritsche
pas de papelão para fins diversos; cama; mesa e bambo; stoaltdnhas •
Local: Guanabara
(cobre pão)
chapas Planogrãficas; cheques em
Classe: 50
branco; duplicatas, encadernações de
Artigos: Prestaçao de serviços 04
N9 836.181
papel; envelopes; envillucros de papel
propaganda, desenvolvsmento de yen%
e papelão; etiquetas; faturas; folhas
Requerente: Newton Pesstia de Sidas e produção industrial
de celulose; folhas de indicas; guarqueira Campos
danapos de papel; ingreasos de papei
.ÇOÉSTRUIVRA
Eszbel.addh nr, c.tuanabara •
N9 836.194
ou cartolina; lenços de papel; livres
Classe 2
),RMAOPS. 3 SILOS
cemerciaià em branco; livros de con"Titulo dt estabeieelmento
tabilidade; livros fiscais em branco;
AMAXL 10111(
livros não impressos. malas de papeNs• 836.188
lão; maletas; mata-borrão; notas
fiscais; notas promissórias:. orna- Requerente: Construtora de Armazena
e Silos Amue. Ltda.,
mentos de papel; papel absorvente;
almaço; aluminizado; celofane; cre- - Estabelecido -e-m São Paulo
Nome de empresa
pon carta; celulose; linho; seda; encerado,• estanhado; higiênico; im' N9 836.182
permeável; linha d'água; desenho;
embrulho; encadernação; para escrever; para impressão; papelão para
Qualquer fim; papelinhos para' fins
ESQUEMA .
variados; passagens de papel ou' carRequerente: Newton Pesada de E31tolinha; pastas de cartolina; proUkIVERSITARIO
queira Campos
•
missórias em branco; papel para rauma,.
Ustabclec:do. na Guanabara
diogramas; recibos em branco; reeiClama 2
entes de papel; recipientes de paRequerente: Sociedade cerealista
Titulo de -Rs.abelecimento
o; rosetas de papel; rédo de pa- • Requereilte: Paelo Silvestre
•Ituarm Ltda.
; rótulos de papel; sacos de papel;
•
Local:
São Paulo
•
estabelecido
em
São
Paulo
/%1*
826.189
,
vasos de cartolina ou Papelão
Classe: 41
Classe 32
Artigo: Arroz
•
Artigos da classe
N9 838.176
N9 838.195
N9 836.183

'SUCURI

A Umbandisi

Cantinho
'de Pai Doinirigos

7

Casa de Umbanda'

BACTIOIN'

rerente: The Upjohn Conipany
t belecido noa Estados Unidos da
América do Norte
Classe 2
os: Substâncias e preparações
Idmicas, usadas na agricultura, na
borticultura, na veterinária e para
fins sanitários
N9 836.177

.INDUSTI1A aitASILEISA

Requerente: Rewvon PessOa de Cl- GIITA1 Da Tatu AvAr," •
tra-ára Campos
.PUXA. LOWDON — O CI~o
Fánabeledeo na Guanabara
.AVANÇADO,
Classe 2
Tdulo de estabelecimento
Requerente: Tabacaria Londres S.A,
b.0 838.190
Local: São Paulo
Classe: 44 .
Prese
N9 838.196

A Pemba Branca

Newton Pesa6a de 81Requerente: Medem — blichelino Requerente:
queira Campos
Editera 8. A.
-lbstabmcide na Guanabara
IlietabeJecido_eni São Paulo •
Classe 2
Classe 32
Thulo deerabelecimento
reeitqzrente: Z. R. Squibb Sons,
Requerente: Hélio llemsque Morsa
da
classe
Artigos
Inc.
Local: RIO de Janeiro
.
leal& nOs:Estadoa Unidos da
N9 838.191
N9•838
Classe: 41
América do Norte.
- •184_
A,rOtes: Café moldo, torrado* 1
Classe 5
solúvel
: preparações - Medicinai& e
&titicas, inclusive uma prepaN9 898.197
ração anfgeeca
SOM NOCIIMI 1
- 249 , 51.19 •
, MUJO

STECLA:SOL

7

RITMO

4s,
"09

Requerente; Mediai blichelino
Editõrst S. A.
Estabelecido- em, São Paulo
Classe 32
•Artigos cla classe •
r . .14'0400085

Requerente: Newton Pessoa de Siqueira Campos •
Estabelecido na Guanabara
Classe 3•
Titulo de estabelecimento
119 838.192
•

A 3X)C8TRIA Qtre EST.(
DANDO O WS CALÇAR
Presidente Castello Branco

si:s?
Re,Dr. Nicolau Safada
Estabelecido em São Paulo
Classes
Titulo de estabelee.imente

Caritin_ha
de Pai José

•. 7. SUarenté: Indestria de Çalçadue
'
n1sco Itosipini 8. *A.
Est.sky }acide em São Paulo
Classe 36
&prega Je propaganda

INDCenuA weessalg)

Requerente: Carteira Hipotecária e Requerente: Maria
Verõnlea
•
Imobiliária do clube Militar
Local: Guanabara
Teical';'"el)labarts
Ciasde: 33
•
Nome Comercial
mulo
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N9 838.198

119

No 838.213

No 438.208.

838.203

„PENCA LUCI

PROEUBLYK

50NOPAX
WDOSTRIA 8RA5111,1d,

Requerente: Prapublic Propaganda e

Publicidade
Requerente: Pangtifinica
' Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: .50
Classes 3
,Atividade: Prestaram de serviços de
Artigo:. Uma especialidade farmacêupropaganda e publicdtade
tica sonftera
- 319 836.209
1.11.1••n•••

_Ur
iUSTRIAyBRASiraS
Requerente; Maria de Lourdes de
Andrade Cunha
Local: Rio de Janeiro
Classe: 38
Artigos: Papel e plástico para
.
encadernação
319 836.2:5

Na. 836.205-200'

ENDOMETIL
Requerente: Maria Vertenima de .
Azevedo
Local: Guanabara
Classe: 48
.Artigos: Produtos 'para cabelo, como
fiando René, pasta, creme, óleo e etc.
' 1419 836.199

indústria
Requerente: Iloechat do ~1 Quí-

mica e Farmacêutica 0,A.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigee:restituiu, erbiaidas, agentes
_
para proteger plantas
N9 836.311 _

•••n•n•••

EXPRESSO-AÉREO S. A.

Requerente: 'Expresso Aéreo S.A.
Local: Guanabara
klome Cranarcial
N9 le5.291

Requerente: Corval
Corretora; deValóres Limitada
Local: Minas Gerais
Classes: 32 — :33 — 38 — tia
Titulo de 3Zatabelecimento
Classe: 50 .
Aplicação: Prestação de serviços junto à Brasa de Valtaes, para operar à
sista e a termo. com titulo e 'ealor=s
mobiliários de ,negdciaçães autorada; comprar, vender e distribuir titulas e valores mobiliários, por ponta
Irld.S.St5.1a Br2,23.1at1'a
própria ou de terceiros; farrear e gerir, como líder ou participante, consórcio para lançamento público.
Indústria Brasileira Requereme:, Cerealista Satélite Ltda. derwritua,g), brra coroo para compra
e revenda de titules e valores mota- oe
Local: São Paulo
liados e ainda encarregar-se de sua
Classe: 41
distribuição e colocação no mercado
Artigos: Cereais
Requerente: ?irisa — Piretro
de eapitais; encarregar-se da admiIndustrial S.A.
iqv 836.202
nistração de cadeiras de valeiras da
Local: Guanabara
custódia de litulos e val6res
Classe: 41
liarias; Incumbir-se . de transfereneia e da autenticação de endus.sos, Attigó: Coalbo para fabricação de
queijo
de desdobramento de cautelas, sie re-.
•
cabimento e pagamento de resgates,
149 836.212
juros ou dividendos de títulos e vo4r^
,fir
lteies mobiliários; encarregar-se da,
subscrição de titulas e valóres mobiliários, prestar iierVIÇO8 ~letia
V...adu 3 trto Broo.1.1 eira
„FERICALUX
nesse sentido e exercer funções de
agente Saudarias por ordem, de ter- 1 "¡IntS$YR I A BRAS LEI RA.'
ceiros; operar em contas correntes
Reugerente: Cerealiata Mimo Ltda. com sem quotistas, não movimentáLocal; São Pulo
veis par cheque, administrar cecur' Clasae: 41
soe de terminas destinados a operaRequerente: Maria de 'limardes de
Artigos: cereais
çtses mobiliárias e financiar a liqui' Andrade Cunha
da" das operações realizadas . por
Locai: Rio de Janeiro
N9 836.204
couta de seus comitentes; promover
4
Classe: 38
lançamento de titulo, e vaiares moArtigos: Papei e plástico Para
biliários," públicos e Particulares; proencadernação
mover a intermetriação em operaçaes
de cambio; em tódas as suas modali319 836.214
dades, na forma estabelecida na legislação e regulamentos em vigor, cré,ffle.•nn••••

dito, tintinciamento e investimeretto
N9 836.207

BORDONETE
INDUSTRIA BRASILEIRA

OWARRAHNNifell

CELSO CABRIM
em sassissasesi-zooshow
t4 ,
...flçA11.4~

Requerente: Randrade ProPaganka
--- Limitada
Guanabara
Classe: 'IV
Género de Comércio: -Compra e venda de velcubs em geral, automilveie
e alias partes integrantes

Requerente: Fábrica de Filó S.A.
Locai: Ria de Janeiro
I
cisam; .23
A cortinas
rtigos: Tee'doa para
Classe: 34
Artlgosi,Cortinas

'

Requerente: Celso Cabrial
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos: Aguardente de cana

1

Requerente: Distribuidora mie 13ebiS
das Datrion Ltda.
Locai: São -Paulo

,
Classe 42
Artigos: Aguardente de cana
835.210

ANL

_- Irrastrja 1:traineira
Requerente: Importadora Marl
Limitada
Local: São Paulo
CLnsse 41
•
Artigoá: Wspee: arias, conservas, dóces, balas, farinhas, amidos, féculas,
hscoltos bolathas, massas ediraentt*
cias, cereais, vinagres, azeitonas, frutas secas e em caldas- araehma,
amendoas, aveia, aceites, bananadas,
damasco, doces de trutas em geral,
ervilhas, extratos e massas de Minatas, féculas para alimentes, frutas
de atende, gelatinas geléias, goiaba.
das, marmeladas, pessegadas, figadoai-legumes em rmservas, marmelos, pêras, laranjadas, caluzadae,
peixes sanadas, crustãceos, mariscos, banhas, gorduras, óleos earaestiVele, Vekles, coalhadas, chocolates,
mel, tratas verdes e em caldas, secas
qu cristalizadas, avelãs, castanhas,
otkos, maioneses
No 36.217

Beacit - Suco:
Indostão Brasileli-ál
Requerente: Wander/ey Lucas
Local: „Guanabara
Classe 4l
•
M.ligalt Piratas e suco* de frutal
s aneadicknawdps para consumo
99n, natura"
, - 319838.218

SINAL
Requerente: Sinal fd. A. Distribui
dera de Títulos e Valóres
IVIob4liários
. Letal: Guanabara
Classe 60
de títulos e
Serviços: Diatribadora
e:
'valeres mobiliários

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 31
10 836.219

269 836.224

S. A. Pistriburclora.
' é--Tdutos e V
' alores Mobiliájoi

•EDIFICIO

a:'Sinal

21' 836.261
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21 9 838.238

n••

i1/44 B

atequerenta: Sinal S.- A. Distribuidora de Utak* e Velarem
Requerente. Candcardnio de ledif
‘ iciot
•.
Mobiliários
.1.41~Clitt
4.41(., 4
Tombe
•••n ,L,,•••• • ••••• ~Lt
Local: Guanabara
Local:
Guanabara
.
•
Nome atinercial
Classe 33.
Titulo de estabeleciniento
219 838.320
nequerenrc Raimundo oliveira -do.
Santos
Requerente: Organização Souto 33
N9 838.225
Local: Cea•á
Araújo Ltda,
Cresse 42
Local: Ceará
Artigos: Aguardentes
Classe EA
o.EDIf1C103.
Aftival : Género de negócio:
Rigienfração-de telefones
No 5:.6.:e8
CASTELMAR •
, N9 836.232
Requerente:
Condomínio
do
Edificia
Requeente: Afilai S. A. Sociedade
Castelmar
Corretora de Vaiares
Local: Guanabara
Local: Guantlãara
Classe 33
CIUSSe 50
•
Titulo de estabelecimento
Serviços: Sociedode Corretora de
Valóres
Requerente: Jtão Leonardo de
N? 838.228
Lima
No 836.221
Local: Guanabara
clacse: 33
MODULUS
Sinal de propaganda
SUMA ;USURA
Pr, 235.239
Sinal • S. A. Sociedade_ Requerente: tatu:aliar Artefatso de Requerente: Primar — Companhia
Couro 13. A.
de 'Desenvolvimento Rural de
Mareias:Jap.,
Local: Guanabara
Corretora de Valores
Locai:. Ceará
Classe 28
Artigos na classe
Clos.ie 41
Artgos da classe
Requerente: Ealz-ton Furina company
No 832.= • .
Requerente: Sinal S. A. Sociedade
Local: St. Louis, Estado de
No 335.233
Corretora de Vaiares'
Dlissouri, Estado unidos
Local: Guanabara
da Amftica.
tOMPANIIIA AMAZONENSE DE
Ncme com.e:dal
Classe: 41
Artigos:
Alimento
para coelhos, poIELECOMUNICACBE - crua
dendo ser ração completa ou CoaNg 836.222
centrado.
Requerente: Companhia Amazonense
INDUSTR.IA 132ASILEIRi
de ,Telecomunicações —
.14 9 936.240
CAMTEL
Requerente:
ertmar
—
Companhia
Local: Amazonas
de De,senvolvimento Rural de
Nome de empréea'
Arraranguape
Local: Ceará
No 838.228
Classe 41
, Artigos de.. clame
Requerente: Ralsten Purina
N9 838.334
Local: St. Louis, Estado de
Missmizt, Estados Unidos
da América do Norte
CUM*: 41
CONASTIC —CONSULTORIA
Artigos: Alimento para cavalos, águas
e nwarea, par ser completado com
.E ASSESSORIA TÉCNICA
féno ou pasto.
DE EMPREENDIMENTOS
Reque.rente: hirdas Weber Sociedade
N9 836.241
Anónima Industria•
Requerente: A. Portas c Cia.
Requerente: CONAZ -2P...1" — ConsulComércio
Local: Ceará
toria e Aczessoria Técnica de
rifar:- Rio Grande do Sul
Classe 38
Empreendimentos.
Artigos da classe
Classe 35
:
Local: Ceará
Artkros: Malas, trasqueíraa. bóis"
No 838.228
Nome de emprãsa./
rs, maletas, sacos de viagem. seRequerente: Ralstan Company
= varias, caixas de couro, canoa
Local St. Louis, Estado de
No 836.235
albuns, livros e documentos.
lassou" 'ratados Unidos
Mas, porta-blocos, ' porta-chaves,
da America do Norte
porta-niquels e porta-notas
Classe: 41
Artigos: Alimento completo ou coa.,
319 838.223 - .
centrado para bovinos novos.
=IRIA BRASILEIRA'
No 838.242
8
Requerente: Livraria doa ContaeRquerente: Oliveira Cavaleartee
biliatais Ltda.
:9/n.
: ,•••••n
-.
on
Local:- .C.earl
•
Classe: 41classes 17 e- 38
Artigos: óleos alinienticka
1 836. 237
219 838.230
INGUSiltra eusittiaa

COLETEI

_

1~

OS ii*Fierg..,CS

NUTECCOELI-s"Ci

PRIMAR

ORCELIN

TERNEIRINA,

SADIO.

11

-

Indãstria BrasOetre

D (SAL

'Requerente: Cerâmica São Caetano
Sociedade Anónima
Local: São MIO.
INDUSTRIA EMIGRÁ
I
Clame: 28
INDUSTRIA BRASILEIRA.
ant
Artigosori
vuziaca
A
AlreiroaalAtdprodllt
Requerente: Aehé Laboratórios
BAQUE/M.21U: rama -- rasizilmibuca
Permeei:aticem S. A.
Requerente: organizaçaer Soutn & de Sal Ozmércio e Representaçoes neraT e artefatos de substancias gulig
Local: 85,o Paulo.,
Araujo Ltda.
•
migas, a .saber: Alcatrão preparadel
Ltda.
Classe 3
Classe 50
aparelham
'
para
Ceará
~roa: Um produto farmatëutico
jantar
dde c h 118
6. ; café;
in1 t r água
iãa Sa; "
Clolse: 41
; -3ar
e
Indicado como, analgésico. antitér- Artigos: AellcaÇão: Higienloacão
eos; adornei; argolas; arcal'efreid
pse.
•
Artigo: Sal.
telftones
mico e antr.-inflamatório
•
,

COMETEL

1
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óculos e para guardanapos; bacias; gelatiztas não allinenticiaa; Osso; veSsas; varetas; vasilhames; -arada percatas; alvas;- anáguas;- aventais*
baf.chos; Laias, baixelas; bandejas; aliara; ghtteina; grútina: gorduras; fluas; vernizes; para calÇad0a; pró" paha-doa; batata; batas; 'batilhasegs,
bambeara: bebedouros; biscoiteras; giz para alfaiates; goma laca; panas; teção de máquina e aparelhos;
porblusas; binadas: boinas; bobaias; bcrobonieresa orracha artificial jarros; lacres exceto de escritario; tas, Janelas, portões, ietrõs, linóleos, berznalas;
leros; - bonés; borseguftit; bota, bota.
lamparinas;
lava-dedos;
lavatórios;
e
solos,
vasos,
ou sintética; ixirracha natural (Bifanzareõea
nas; cache-cola; eache-nez; calçadeaa„
do prcduto acatado; bules;-cabides; leiteiras; lieoreíro; manteigueiras; 19r.,
calças; calcinhas; calções, inclusiva!
10 838.245 1 para
eakazierss; caçamba; eathe- mármore; massas refratárias; mataesporte; Munias; camisas de
po - ‘caildinttoS;- capas, exceto Yea- ria plástica ou sintética; maringsa;
fôrça; camisas pagara' camisetas; çaa
tuà/.. rretilhas; celuicide • cara negro de fumo; eleita; óleos para
inisolas; canliaolões; canos de botas
para 'na ia; cento de mesas: ces- pintlara; paliteiros; palitos; para fina
(Perneiras); capacetes;-- capas; capotos; abanas, chapas refratarias; ca.- preparada; Penaa"; penas; Pendelltas;
carapuças; cartolas; 'casacos,- carftc; chuveiros comuns; çoadores; tes; pezduircalhos; • AiliaCtUi trefratasacas; . casquetes, casulas; - ceroulas;
colas Industriais; compostos ve getais; rias; . OmMagtna; 11": para inoldgr:
cholas; • aimpéus; chinelos; santeiras>
potes.; quelieíraS; reciPie°t'ea;
não'
(lua:alces; compostos_totngem;refratárias;
•
cintas; cintesa cinturões; aleagymana
raia,caia.
não quirnicos;
compoteiraae
resinas
seaintddes prepacolarinhos; coletes; combinações; corconleitairas; cordéia; correias; suae- rad"; revestimentos refratário; reapinhos; cuecas cueiros; aulotea, dotai
ta; cubos, descanso para talheres;, los de imprensa; soados; satiflas
mana; dominós; echs.rpes; asparvilliosq
dohnunças; invólucros; esferas; es2 Para Uso na Milastria; sal"eras;
esolas; fantasias; fardamentos;' far..
saleiros; alugue cristalizado; selas;
guichos; emanes para pintura; es- talhas;
das; irairies;- fraques; galochas; gaitai
-Owal gt8A
A
talheres;
tintas
à
base
de
panadores de água; espenacete pre*10801
doas; gorros; guarda-pé; gravatas;
pando; aipi-amadores; eapurnadeiras; borracha, antideri•apantes, arauganhábitos; japonas; ...jaquetas; jaquetões; estojca; farinheiras; fechos; filtros; tes, /Cacas, fosforeceates, ituninosas,
maillots; mandriões; manipules;
vegetais vitrificantes, mefilmes virgens; fôrmas; grascas; fru- minerais,
lenços; Utak; ligas; angaria; luvas;
a ferrugem, usadas WS
teiras; funis; garrafa; gelatinas oito tálicos, contra,
mantas de uso pessoal alanteaux;
Cartadas São Caetano a.. A.
alimenticas; gassoà. alemos; tintai- Indústrias, para aviões, para aparemantilhas;, mantos; martas; !adi,.
lhos elétricos a facciancos, para salSão
Paulo
na; alatina:. gorduras; giz Para alt çados,
tabas; meias; meias confecções; Lao.
para canetzto, para aavia4 e •
twates; goma loca; jarras; Mirras;
Classe 28 deladores; palas (ponchos leaesa pa..•
veículos; terrinas; ttle/as, tra-, Artefatos
e
produtos
acabados
de
'lacres, exceto de- escritório; -lampari- para
lata; . pantufa; paramentos; pognas; leva-dedos; lavatórios; -leiteiras; vossas;, varetas; vasilhames; vasilhas; origem animal, vegetal e mineral e mira;
pelerines; peles quando - res.!
para calçados; proteção de artefatos de substancias cruhrileas, a
licoreiros; mantelaualrasa mármores; vernizes
maquinas e aparelhos, portas, -jane- saber: — alcatrão' preparado para as tuário; perneiras; peugae; pijamas;
massas aefratárias matérias plástica las,
portões, vitrõs, linóleos e solos; Indústrias; anéis; a parelhos de chá; peitilhos; peitos; polainas;
ou sintética; tilariam; negro de.
- vasos; zarcão.
cimos .Poloverea; Rialhos : Veio; aula
fuma; oleia; Óleos para pintura; POcafé; flana. jantar e refrescos: „ador-. monos;
regalas; renards; -robes. dal
liteiros; palitos: Parafina PreParada
toa:
argolas;
ara
para
óculos
e
pa,;
roupas feitas; roupas para.
1,19 $38.244
penachos; penas; ramdentes: aeamlpara guardanapos; batias; bainhas; chambre;
porte; roupas para operários; rouridalhos; ciadas refratárias;
baldes; baixe/as; bandatas: banhei- es
pões salas; sandálias; sapatosé &asina; pus para moldagem: Potes;
roa; biscoiteiras; bolas; bombonie- bra-petizes;
solidéus; aborta; ~ateia'
queijeiras; recipientes; resinas rena,. •
res: borracha ~dal ou sintética; rua;
sobretudos; stainas; soalatias; renneddes' preparados, revoaborracha natural quando 'produto aca- timo;sisas;
-suta;
almgas; . suspenaórios;.
tinientos refratários: rolos de imbado; bules; cabides; 'cabos; calca.- ti-Mauro; talabartes;.
ternos; tiaras:,
prensa; rosários; sabões para uso ha
doreira cacimba; cachepots; canis- togas; toucas; táticas; turbantes;
114$Tiita
indústria; saladeiras; saleiros: sangue •
~ha: capas exceto vestuário: cata uniformes; vastidas; vestimentas para
mesa/azada; selas; talhas; talheres;
retalhas; celuloides; eira para In- trabalhadores; Vestuários; véus; visam
Ceramica São Caetano S. A.
tintas a base de borracha. a:nide/Taddstrfa; centro de rumas; cestos;
São Paulo
Classe a4
•
pentes, .corrugantes, tascas, tostarachapas; chapas refratárias: charão: Artefatos de algodão,
cantes, luminosas, minerais, vegetais,
Classe 28
comuns; coadores; colas juta, seda, lã e autras fo,, linho
vitrificardes, metálicas, coritra-ferrua Artefatos e produtos acabados de chaveiras
Industriais;
compostos vegetais não »era .adõnao de pano; al ares:asa
ala
gemi, usadas nas indústrias, para origem araram, Vegetal 'e mineral e, química; comp
ostos 'minerais não lorges de pano; algodão
aviões, . para aparatehos elétricos e a saber: alcatáopreparado para as químicos; compoteiras;
confeiteiras;
te; atacadores; ataduras Lbzceto paraecâniooa, para calçados, para ci- Indústrias; anéis; aparelhos ..de chá;
comias; cubetas; cabos; ra
fins Inedialtials; bicas; bólças;
mento, para navios, para adernas; café; agua, jantas a refrescos; ador- cordéis;
descanso
para
talheres:
dobradiças:
terrinas; tijelas; travessas, • varetas: nos; argolas: aros para óculos e envólucros; esferas . esenichos; esmal- bordados; borlas.; braçadeiras; brocados; Cadarços: capas para MláVeillek
vasilhames, vasilhas; ven2ires Para para guardanapos; bacias; bainhas:
para pintura; espalhadores da capas
para raqueta; capas para lua.
calçados, proteção de máquinas e baldes; baixelas; bandejas; banhei- te
.
água;
espermacete;
P
reparada: es- trumentos. musicata; carapuças; (exaparelhos, portas. j ahelas. Portões_
ros; fiseoiteiras; bolas: botnbonfe- premedores; espumadeiras;
.
estojos;
trõs, linóleos e *solos; vasos; .aareao. res, borracha artificial ou staence; farinheiras; fechos; filtros; filmes ceto vestuário); chumaça de algodão;
aoadoresade café; cobertudaa para caborracha' natural quando produto virgens: intimas; frascos: fruteiras: valos,
para pianos; cordões de (piaiN9 836243
acabado;
bules,
cabides;
cabos:
funis;
garrafas;
gelatinas
não
alimencal•
tecido; debuns; droguetes; eláscadores; caçambas; cachepots; canu- tícias: gesse; globos; fautelna: alati- ticos para
vestuários; enchimentos de
dinhos; - capas; exceto -vestuário; na; aja para alfaiates; goma laca; pano; enfeites
de pano; entremeias;
carreta-lhas; celuloides- eiras para jarras; jarras; lacres exceto de escri- entretelas
estopas
de algodão Para 0,14
de
mesas;
cestos;
Indústria;
centro
tório
lamparinas;
tavadedos:
Wratea
falates;
etiquetas
de pano; teltrO
SC]
chapas; chapas refratárias; charão; rios; leiteiras; hcoreiros; -iatan~ei- para limpeza; festões;
filtros de pachuveiros comuns; coadores; colas in- rua; mármores; marmore refratarias; no; fitas; talhos; flanelas
para 'Madustalais; compostos vegetais não matéria plástica ou sintética; morin- pas; franjas; galardetes; galõe
s: Iaquímicos; compostos minerais não ga; negro de fumo oleava; Óleos pamechas, mochilas: mantas imas
quanicos; campotendas; confeiteiras; ra pintura; paliteiros; palitas; Para- ra;
a
quando
vestuário);
mortalhas;
.' • naloszetvemstutrat
cordéis; correias; cubetas; cubos; fina; preparada:- Penachos: Penas: lustros; nes
g as; aombreiras;
descanso para talheres; dobradiças; pendentes: pendurtca/hos; placas re- lhas; paasamanarlea;
_
envolucros;
esperas
esguichos;
esmalfratárias;
p/ombagIna;
pós Para mol pavios; Magenta; Pom-pPassamanall
Requerente; Cedi:dica Sã Caetano te para pintura; espalhadores de
ons; Protela"
-dagem;pots:quijrcen; res„ de pano Para colchao;
Sociedade 'Andninia . rédeas
49
água; „espermacete; -preparado; es- resinas refratárias; resin5ides prepa- qualquer tecidos;: rendas; usas; sa.
Local: São Paulo
premedores;
espumada/rara
-"tojos;
radas;
revestimentos
refratários;
roa ... Classe: 28
eoltraiaaracos; alatilnhas; entalias; trai
Artigos: Artefatos e produtos aca- farir.heiras; freima; filtros; . filmes las de imprensa; rosários; sabões para 4.1
pára- bordar; Ursa; viemo; :cagam
bados de origem animai, vegetal e virgens; tramas; frascos; fruteiras; uso na indústria; saladeiras; saleiros;
funis; garrafas; falsavas não „ali- sangue cristalizado; sela; 4alhas, tamineral e artefatos de substancias mentidas;
, Ns 88.248 e 836.249
globosa' guita-Ma; lheres tinta base de borracha: anquímicas, a saber: Prepara- glutine.; gizgesso
para alfaiates; doma tldexrapantes, corrugantes; Risca, tosdo para as Indústi
as; anéis; apare- laca;
jarras; jarros;., lacres caceis de forescentea, luminosas, minerais
lhos de crá; café, agia, jantar e
refrescos; addrnosa argolas; ares para escritório; lamparinas, lavadedos; Ia- tais, vitrificantes, metálicos.veo=
deulos • e para guardanapos; bacias; vabartes; leiteira; licareiros; manta- ferrugem; usadas nas indústrias para
bainhas; balda; baixelas; bandejas: guelras; mármore refratárias; mata- aviões, para aparelhos elétricos e mebanheiros bebedouros biscoiteiras; bo- ria plástica ou siiztética; moringa; clinicas, para calçados para cimentos;
fas; bonrobleres; borracha artificial negro de fumooleina; óleos para la- para navios, e para veículos terrinas;
ou sintética; brirracha natural - quan- tura; palitelros; palita: • tijelaa; travessas: . varetas; vasilhado produto acabado; bules; cabida; preparada; petrechos; penas; peta: nica: vasilhas vernizes': para calçados;
cabos; caiadores; caçambas; asaria- dentes; penduricalhos; placas atra- proteção de trifigultiaa e a tioa,
peba, canudinhai; capas, exceto vez- terias; plombagina; pós para moi- portas, janelas,- portões, vi
leoa, e solos.; vasos tardia
'tuário; carretilhas; celuloide; cera aagem; potes; queijeiras; recipientesa
liara indústria; centro de mesas: oes- rabias refratárias; resiniJide prepa- fião,bil,Nigatitaaa:/890$ — —
'tos; chapas; chap as refratárias;aelia- radas; revestimentos refratários; co-,
Ws.' 836.2,48-247
rio; ' chuveiros comuns: . -coadoreta- los de imprensa; rosários; sabões'
colas industriais; composaos. vegetais para uso na indústria; saladeiras;
.11' Z'N-41
Z
~02114 sibtill%exalf
Mo ~aos; compostos inineans 'saleiros; sangue cristalizado; selos;
eNOWP28¥97.,4)
naco guindas; compoteiras; cordéis: talhas; talheres; tintas á 'base de
cubpsa descanso borracha; aribilderrapatte, corraatiTelas•milietaa;
• 2/007rÉa:lita.r.TZ,M4
Requerente: — Ceranii4 São
para
talher
es:. dobradiças: invólucres;Igtaites, lóstar fosforeSeentee, %Mino-.
Caetano S.A.
ta.
Á.
Tecloos
e
Artefatos
Planar
ardera; esguichas: eSMaltes Para Ploao sas; . minei-ais;' vetais, ' `Vitrflicatitesj
Estabelecido em São Paulo
São
Paulo
,
tura; malhadores de aguai Merina- metálicos;
I
Clame 16
marra ferrugem usadaellizaX
„ Classe 38
sete preparado; esiaremedores: es pu- /antera-g,' • Para a`f~ ,' a>ara
"
Artigos:
artefatos de carionleg'
vestuáxio
de
toda
marte,
tis4V0amadeiras; estalos; Ilarleigrar te- r ta. e? étr11653
(porcelana, faiança, louça sadratta
t"littçts; -Otra salus ve. de esporta. para baleie,
•
jg 1 1. rel
ehor
. ' 84,15;* Ma. para othlkitioa..parr
"Olos, raiaras e para crianças. a saber: azia- outros) . Panai ao caseiro, ade rno, fins
traia%oa; fruteiras; - tanta; earrafaa; 1 e par
U? u. -r- -tift-N1 , s aos nuando vestuário; agasalhos; ale" artísticos e industriais, inalartMea

IC

S PI.

1

f§

J.+ I III sins,

Sanitárias; a saber: — nuassa.'054
anéis, exceto de outras classes; aparelhos de água ;aparelhos de café;
aparelnos de dia; assadeiras; bacias;,
bandej as; barris; -bebedouros; bidets;
bise-manias; b0Mb011ieteS; DOMUMS;
bule; caçarolas; cadinhos; cantasse;
canudinhos; canudos; centros de
mesa; chapas; colheres; cornpoteiras;
conielteiras; copos; cabeias; cubos;
Invólucros; espremedores; filtros;
/camas; troco:- artssaast. Mala;
globos; graus; instars os; garradas;
talações
sanitarias; jardineiras; jarros; lamparinas; latrinas; lavas--dedos; lavatórios; leiteiras; licoreiros;
inantegueiras; mictórios; moringas;
paliteiros: , panelas; pedestais; pendente; penduricalho; pias;_ pires;
p.agai.; pesaaaaaerois; potes; piaras;
provetas; purificadores; queijeiras;
recipientes; reclemas; reservatórios;
'rosários; saladeiras; saleiros; serviços de café; serviços de oh; serviços
de jantar; :serviços Para refrescos;
talhas; terrinas; Wein.% tre.vessaa:
'adiada; vareta; vasilhames; vasos
a Moras .
Classe 16
Artigos: — Material exclusivamente
para construção e adorno de priclio
e estradas a saber: — Alcataoaaoes
para construções; argila preparada
para construções; areia preparada
para construções; argamassas para
construções; asfalto para construções' azulejos para construções; balaustres para construções; balcões
quando, construções; blocos para
construções; blocos para -pavimentação; calhas de telhados; cimento comum; caibres preparados para construções; calma de cimento; caixilhos; cal para construções; chaminés
de concreto; chapo para construções; coluno para construções; cornijas edocEe(t
e
mos ; cre para consistipré-fabricadas; (trenos
Oca; aia
para • edificações ter&
moidaaes; .aãquaCtrias; eassoaa p"paradas para construções; estruturas
para' construções; estuque; Jarros;
frisos; gulchets; grades; imitações de
marmoreei para construções; Impera
naeabilizadoras da argamassas; janelas; ladr, nos; imoto; lajes; lambris lamelas; lixeiras para construções; luvas de SlUtgOca_ Para constai"'coes; macadame; Mad~ preparada
para construção; manilhas; mármores preparados para construções;
mamo para parece; mosaicos; papel
para forrar casas; paredes divisórias
anciu.sive para escritórios; Pari/neta;
gesso, para tetos e paredes exceto de
classe pedreauknos; PreParaus
Para construções; -pilastras de concreto; Pisos; placas para pavimentação; pedras preparadas para construções; portas; portões; prateleiras,
quando construções, P rodutos ' - betu
-minostarcnsui-O;prodts
de base asfaltica; :saltava para por.tas; tacos; tanques' de c imenta; telhas; tijolos; tinida . Para ',Paredes
• muros portas e jazigo; . tubasda
concreto; tubos de uso -exclusivo . em
construções; tubos dktrentilação cie
edifícios; veneziairas‘vigamentos
preparados para . • •
Vigas
para construção; • s• •• •
construções; v1•4:_
04 4.*

1968. 6t37-

14.9 835..263

NP 836.256

Na. 838.251 a 836.284

GOBELIN FIOS

PlAiOrMin

Requerente; — Gobelin Pios Lida:
Estabelecido na Guanabara
, Classe 22
Titulo de issiabeassimento
14.9 838.264 -

e._
é
ORGANIZAÇÕES IDEAL
Casa Pechincha dos
Tecidos Ltda.
DUQUE DE CAXIAS — R 1.
Estabelecido na Guanabara
'INDUSTRIA BRASIBRA‘
Classe ;s6
Artigos: — Blusas boinas, calções,
cintos, guarda-pós, impermeáveis,
— Distribuidora Ideai
lançaria, ligas, luvas, gravatas, meias, Requerente: — Planorcors — Projetos Requerente:
.
Limitada
Técnicos Ltda.
modelas:toses, pijamas, quépis, quimoEstabelecido no Rio de Janeiro
Estabelecido na Guanabara
n06, regalos, sobretudos, suspensórios,
Classes: — 19, 41, 42, 43, 46 e 48
Classe 50
toucas e vestidos
. Titulo de Estabelecimento
Artigos: — Prestação de serviços de
Classe 37
planejamento, organização e
ártigos: — Cobertores, colchas, lenN.9 835.265
comandai& técnica
çóis, toalhas, guardanapos, fronhas,
_guarnições de mesa e panos de pratos
Na. 836.259 e 838.260
Clama 12
ORGANIZAÇÕES IDEAL(
all/US441, fechoa
ArtigUs: —, eBotoas,
corrediços . nuudesas de armarinho
'GUANABARA
Classe 23
Artigos: — Tecidos de algodão, algo~zinho, alpaca, cretone, cambraia
Requerente: — Distribuidora Ideal
de linho, lascadas de lã, flanelas de
Limitada
fazendas § de seda, fazendas de
Estabelecido no Rio de Janeiro
linho. gargorão de_seoa, jersey de alClasses: — 19, 41, 42, 43, 46 es 46
godão, linhos, musselina, opala, mTitulo de Estabelecimento
oine, parcele raiou, repa de seda,
sedai e sara
N.9 836.268
s.
- N.9 836.255

Requerente:

ORGANIZAÇÕES IDEAL)
, NOVA. IGIKU — R J. •

••

Requerente: — Mario Seroem
Anidra° Antunes
Estabelecido na Ou.anabara
Classe 33
Titulo
N.9 138.256

Oaliied-(1)42med
Requerente: -- Mario ~queixa
Antonio Antunes
Zetabelecido na Guanabara
,-.,1flente-12. ..
. TRuln r • •
,

-

s. 31.9,8n.257 ,I. • -

•••

Requerente: — Distribuidora ides
•
Limitada
Requerente: — Panificação e ConfeiEstabelecido no Rio de 'Janeiro
Classes: — 19, 41, 42, 43, 46 e 48
taria Imperai° Ltda.
Título de Estabelecimento
Estabelecido na Guanabara
classes:
41
42
e
43
,
Titulo de Estabelecimento
N. 836.267
•
•Classe 41
Artigo: --r • Amêndoas amendoim,
araruta; assadas; bales; Weeeitee;
bõlos; bombons; café; caramelos; chá
ORGANIZAÇÕES IDEAL
coalhadas; cremes; fruto em conservas e cristalizadas; Oca; manteiga;
S. JOÃO DE MENTI
R J.
mel; melado; pães; presuntos em
COMMUTII e fracos; p atins; sorvetes;
sandnie.hes e vitaminas
Requerente: — Distribuidora Ideai
Limitada
N.9 6.281
Estabe.lec
ido no Rio de Janeiro
Classes: — 19, 41, 42, 43, 46 e 411
Titulo de Estabelecimento
RODOVIÁRIO ~os DEPOsiTADos
EM 19-12-57
BRASINTER
N9 836.268
.
.
:Requerente: —. N. . Teixeira ••='_'
Rodoviário Itrasinter
• Estabelecido na Guanabara
Classe 33
Tardo de Estabelecimento
Na` 836.262

4

INDOSTRIA BRASEIRA -

•

Janeiro de

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Qaarta-feira 31

e

Iírdá-tria Brasileira'
Requerente: Cooperativa -centra dit
Laticínios do ~anã Limitada
Local: Parará
Classers43
Artigos: Aguas gaseificadas. gu
refrescos, refri ger~ godas ItraZ
de uvas
4
249 838.259

Requerente: Golieilti Pios Ltda.
Estabelecido na Ortanabans
Classe=
Artigos: — Pios, de algodão, lios de
amianto Para tecelagem, fios de ',i— Slim Cohen -11;zerzer liba,
braéduttria' Breidleir-Z
Requerente: — Mario Barqueira e Requerente:
,. Zoa de ~amo
para irorda3
Guanabara
Estabelecido 'na
Antonio. Antunes
paia ,a,..tece.azera, carretais de linha.
Estabelecido na Guanabara
1, a, $. 28, 41;42,
10,1310k .00 ~, de bordar, de trico- 'Requerente: Cooperativa Central tek,
Classe33.
.
46,- 48 e
tar; .e ".."e narrar. lias are..isylian a tios
Laticdulas do Paraná Limitada.
- palmam/ paga teeciagga
Titulo
.
314:41 de propaganda. • ,
• 1144114; Panai

CZ-.8

MÁRIO OFICIAL (Se0.o III)

C:harta-feira 31

Classe: 43
Art.,g0s: Aguas gaseificadas, guaranás, refrescos, refrigerantes, sodas. e
sucos de uva

Reque:ente: Lotte Co., Ltd.
Local :Japão
Classe: 41
Artigos: Balas, bombons, confeitas,
rebuçados, goma de mascar e chacolates, em tabletes, em barras e em pó
N9 836.271

LIGANSLLO
- •ndistria Brasleira

N9 836.275

Clas,se:. 40
Artigos: Almofadas, acolchoados para móveis, sadeiras, carr inhos liara
,refeições, conjuntos para dormitórios,
conjuntos para cala de jantar, conjuntos para escritórios, conjuntos para terraços, conjuntos para sala de
visita, conjuntos para praias, conjuntos para copa e cozinha, colchões de
INDUSTRIA 'CARMINA
axila, divisões, discotecas mezinhas,
nõveis para rádios, móveis para teRequerente: Moda Praia e Campo levisores, aofrás-cama, armários e
Adoração Ltda.
prateeliras (móveis)
Local: São Paulo
Classe; 80
Classe: 36
Marca de serviços de decorações
Artigos: Na classe
N9 836.284
le ',as 276
•
"

11 ;( )( 3? (3' JC ()

INDiSTRIA DE Ovas M1RETRIZ

Induiat ria Brasileira
Requerente: Assurapçao Engenharia
e Construções S.A.
Local: São Paulo
Classe: 50 •
Artigos: Na classe
N9 836.277

Requerente: Indústria de Móveis
Diretriz Ltda,
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
N9 836.2E15

Requerente: Viaxtello, Indrístria e
Comércio, Ltda.
w ma: ORLA W
EMPROTENAX- _
.• Local: São Paulo
,
Classe: 41
Incbístria
B.ragileiro
,
Artigos: Um produto ligados usado Industrie. Brasileira
¡ia massa de carnes a ser embutidas
N9 836.272
Pirelli S.A. Companhia
Requerente: Veiculos da .Orla S.A. Requerente:
Industrial Brasileira
Local: São Paulo
, Local: São Paulo
'e
Classe: 50
Classe: 8
Artigos: Na dane
Artigos: Aparelhos de comunicação e
N9s 836.278/281
alta tensão, chave., elétricas, chaves
de alavancas, comutadores, cabos e
Condutores elétricos, interrautores,
Isoladores, 1108 para eletricida e
fios terra. fusíveis, isoladores dede
corrente, isolantes elétricos, lâmpadas,
Marcelo Rebelo de Mendonça
relays, reaistencias elétricasi, reatores
Local: Guanabara
para luz fltGescente, soquetes. to". Titulo de Estabelecimento
midas, transformadores
INDOSTRIA
ORASILEIRA
Classe: 33
' N9 936.2aa
N9 836.273
•
Requorente: Duplex S.A. Indústria
e Comércio
P RE X "
Z11.BOTENE
Local: São Paulo
Inda g tri g Bra g i 1 eira
Classe:
industria Brasileira Artigos: figuras de bonecos, arara enfeites, deealcoraaulas, bibelots. estátuas, imagens, gravuras. cartão' pos- Requerente: Pirelli S.A. Companhia
tais, seetaes. desenhos. figuras de orIndustrial Brasileira
nato, flâmulas, estaronas, cartum
Local: São Paulo
Requerente: Produtos Eletro-Meta- obra
de
pintura,
maneonins.
mOS
lúrgicos "Prem" Ltda.
Classe: 8
ários
astMloos
para
Drónatr
ande. ru
Local: São Paulo
Aparelhbs 'de comunicação e
ortes artisticoq para vitrinas, foto--P Artigos:
alta
tensão.
chaves
elétricas, chaves
grafias, clichés
Classe: 8
de alavancas, comutadores, cabos e
Classe: 36
condutores elétricos, interruptorea.
Artigos: Na classe •
Requerente: Moda Praia e Campo Artigns: Blusas, eachecoís, casacos, Isoladores, fios para eletricidade e
calçados, capas, chapéus, cintas, cal- fios terra, fusíveis. Isoladores de-corAdoração Ltda. ca. camisas jogos de lingerie. lenços. rente, isolantes elétricos, lampadasi,
' Local: São Paulo,
acharpes, gravatas. luvas, maiôs, pu- relays, resistências elétricas, reatem*
Classe: 36
lovas, pijamas. roupão, uniformes e para luz fluorescente. so quetee, t41-.
Artigos: Na classe
vestidas
usadas, transformadores
Local: Cão Paulo
N9 836.274
Classe: 49'
de
Artirs: Automóveis e rei
269 836.289
brinquedos, bolas para todos esportes, bonecos, chocalhas, fios e tinhas para pesca, figuras de aves e
arlmvis e pessoas. Tocos de armar,
jogos de mesa. joelheiras Vara espor•11111111111111111115,
te todas para esporte, Miniaturas de
41111111111111111111111111111M
uien
sillas domésticos, Minaras Para
11111111115111111111111111111
esporte, nadadeiras, radas para Maca, tami3oretc- e tornaseleiras
I ME
Mal
Classe: 37
le g e LIPON- NI
Artigos: Acole"-3ados para 'camas,
Leleirjareem,.
colchas, Cobertores, esfregões, fro1111111111111111111111111'
nhas, guardanapos, jogos bordados,
sitsseemeisextr
lençóis, mantas para cama, panos pana a aia magiar
ra cozinha e panos de pratos, toaa aiu • lha para jantar toalhm para ban-quetes, guarnições 3S1/1118 cama ba-

RECANTO,
INFANTIL

UIPIII

•NoUSTRIA •IIASILtICA

nho e mesa, tolhinas fc0bre PãO)

I 836.282/283
2,411:1 Z

ZN I

DIB

pequerente: Mana Praia e
Adoração Ltda.
Local: São Paulo
80
•44,1eper Na

meto

Ingetx$,o;,DIt0,110./.1ri
,-Requerent^!
Diretrig Ltffrk:
Local: São: Pa&io
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roa IA de ao, pomadaa para cale;
dos, palha de aço, preparados ix
polir e limpar madeira,- vidros •
• objetos, sabões, saponáceoe e velas'
N9 836.287/288

Requerente: Turma — Propaganda,
•
Limitada
Local: Cão Paulo
Classe: 32
Artigos: Programas radiofónicos g
televisionados
Classe: 50
Artigos: Para dintingilis como MAN,
ca de serviços de propaganda g pu-,
blicidade
N9 736.290
CIODOODOCJOOM
, 00 SANh.ruii

•

n Ce• v eng017

''113001:317'‘
meocrrais aommirmg
Requerente: Industrial e Comercial 7
de Detergentes Ltda,
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 2
Artigos: Adubos, baraticidas, cassapaticidas, desinfetantes, defumada
res, fertilizantes do 'solo, fungicida*,
SiorMichlas, permicidad, nerhicidaa:
seticidas, microhicidas óleos para fine
veterinários, raticidas, remédios, sabão desinfetante, vacinas e Unguentai
N9s 836.291/292
•
•

PI1NTILSTICÓ
Inddatriá Braglielioar

Requerente: Kibon LA. (Indústria,
Alimenticiaa)
Local: Cão Paulo
Classes: 33, 41 e 43
Expressão de Propaganda
Classe: 41
Artigos: Balas, chocolates, coberturas
para doces, bolos, confeitos, doces,
frutas, legumes, peiem e carnes em
conserva ou não, essências aromáticas, farinhas e massas 'alimenticias,
flocos de cereais, geléias, goma de
marcar, pós para pudins, pralinés,
sorvetes, sucos e xaropes Para fins
alimentares
N9s 836.293/296 '
• G 0.DDIP I 11 .Q

Indást ria 13rie

ra

dequerente: Jaque Cioldfinger
Loca1-13ão Paulo

Artigos: Ralas. chocolates, coberta-

na paca doces,, bolos, confeitos, doces, frutas,. Imunes, peixes e carnes
em cOnservis, ou, não, essências asomáticas, farlubits, ;e massas alimentícias, flocos,- dg cereais, gelatinal,
gema ~assaca% pós para pudins,
Otannési beilsobous, sorvetes e xaropes
Dam 1a alimentares

41. It E' O
' Indileit‘ria . Brasileira,

'Requerente: ,Du Mont Cia. Destilaria
Angelo Itallani
Riti* Grande do Sul
Classe: 42
Requerente: industrial e emendai Artigos: aguardentes, aperitivos, bit.
y,, conhaque, cervejas, e,ssên• ter, braud
de Detergentes Ltda.
para bebidas alcoólicas, fernet,
Local; Rio • Grande do, BUI • citas.
gim, licores, nadar, punch, rum, suco
!. •
• Clama: 46:''
de, frutas com álcool. vinhos, vinhn
Artigos: AMido. alvelantell,
água lavadeiras. cêra para soalhos, quinados, 9inhns espnlmante v, vjrnpi_
tat codca e tasque.
detergentes. eayonjas de ao8. Iges$9.r.„
INDOBTRIA BRASILEIRA
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N9 836.303
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*saber: Substanaas alimentidas e seus
preparados. ingredientes de alimentos.
Essências alanentiatas
N9 836.309
•

N9 836.319-321

•PROMOCIONAL)
NENCIOS
ÍMOBILIARIOS.

Requerente: Proraocional Negócios
Imobiliários Ltda.
Local: Pernambuco
Requerente: Preudenberg Indústrias
Classe: 50
IROSIBTRIA BRAINILEIRA
Artigos: Serviços de corretagens em
Madeireiras 8. A.
INDUSTRIA BRASILEIRA
geral, comércio Imobiliário
Local: Elão Paulo
&aparente: Indústria Quimica OrliClasse: 4
NO
836.310
mar Ltda.
Artlgoa • .Aparas de madeiras, bagaços
Local: São Paulo
vegetais, cavacos de madeira, gomas
Requerente: R. Situou O. A. ComérClasse 46
em bruto ou parcialmente preparadas,
cio
e
Indústria
Artigos: Velas
madeira bruta ou parcialmente proa
Local: São Paulo
parada, madeira (Polpa de). Pastas
Classe: 25
N9 838.299
brutas ou parcialmente preparadas,
Artigos: troféus
serradura, serragem
No 836.304
'INDUSTRIA BRASILEIRA
Clame: 16
:ORNAI; 11A.NOITX
árasos: chapat para construções, dt.
vittes -Pré-fabricadas, esquadrias, ato
Deperente: Empresa uarica a() Dia"
EIRA S/A.COMERCIAL Requerente: Comercial Agrícola Woj- truturas para construções, reinos, Iria
so.s, lambaris, madeira preparada para
Limitada
cik Ltda.
•
I)lanSTRAIORÁ construção, paredes divisórias- IncluLpaaa: São Paulo
Local: Paraná
sive para e:critdrios, parquetes, Pia%
Classe: 32
laCIONAL
Classe: 41
soleiras para portas, tacos, veneziaArtigos: ;Jornal
aartago: Feijão
nas, viga:nanais preparados para consN9836.300
.
I a.
N9 836,311
truções
uerente: anua Br A. Comercial e
Administradora -Nacional
Cause: 26 Artigos: cu s, caixões, caixetas, caLocal: São Paulo
valetes, degraus de madeira para es.
Classe: Nome a n:presa
cadas, dormentes, engradados, ema.
.
.
Na 838.306
das, estrados, marreta (cabos de ma.deire, para)., martelos .(cabos de ma.
IINDÚSTRIAIrBRASILEIRA deira para), painéis pás (cabos de
madeira para), picaretas (cabospara),
prateleiras, serras (cabos de =dei.
Requerente: Moinho Iguaçu 8. A.
ra para), serrates [cabos de madeira
Local: Paraná
paia/
Classe: 41
Artigos: Arroz, cangica de milho,- faN° 830.A22
rinha de mazulloca, feijão e fubá de
&quarenta:, Indústria e, Comércio
ranho
Riem Ltda.
•
N9
838.312-318
Local: São Paulo .
Classe: 40
Requerente: Rolando Machado
Artigos: Mesas para talava")
Local: Guanabara,
Classe: 8
• Na 836.301 .
Araigos: IAmpadas de automóveis, ft:alvela fitas isolantes e chaves de parafusos.
•
. * 3. -T
N9 83(1.307anckletria
Brasileira
' s

• ,APIABA
r--"'
-

' M 0 I AÇU'

1101151111A

CROÇEL

a

Requerente: Padaria Westphalia Ltda.
Local: no Paulo
Classe: 41
Artigos: Pães a panetonea
N! 836.302

flItlitria

#.
(Industria Brasileira
,

RePerente: Mirabel— Produtos Alla
mentidos 13.A.
Local: Cão Paulo
Classe: 41
Artigos: para assinalar; Balas, ~bons, chocolates, pastilhas, drops, borrões, praline& waffel, caramelos, balas de goma de mascar
"19 836.308

.‘

ItirderRiA EiRastaEtRa,

• 'l
uaratioaba
¡limam Busca h.)

Requerente: Indústria Modasport Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36
Requerente: Indústria de Produtos
Artigos: lousas, musoes, casacos: caAlimentícios Ouaraqueçaba
pas, cintas, calças, camisas, camisetas,
•
laical: Paraná
cuecas, jcsas de lingerie. Meias, maiôs,
Classe: 41
atr, pulam. Pijamas, roupão, Aralgos: Para assinalar -e d 1—
mimas, muleta, unlformare vestidos. geliéricamente . os artigos da cat.se2,
e
5

P:NUSPLAC

Requerente:- a. A. Contai/fido Gávea
•
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos: Substancias e preparações
químicas usadas nas indústrias, ..na
fotografia e nas análises allimicata
Substinciaa e preparações quimicasanticonesivas e, antioxidantes. .
• Classe: 2
•
Artigos: Substâncias e -preparações
aaimicaa usadas, na/ allticalt.nra,
horticultura, na veterinária . e para
fins sanitários
,
•
Classe: 3
Artigos: Substâncias químicas, produtos e preparados para sareizausados
na medicina ou na farmácia
Classe: 4
•
Artigos: Substancias de origem' animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
.parcialmente preparadas e não incluidas em outras clames
Classe:
A1*- os: Metais não trabalhados cai
p~1mWde trabalhados, usados nas
indfistialaa
Classe: 6
Artigos: Maquinas e suas ~tal la"
tegrantee mio inch:Idas nas clames
- 7, 10 e 17
Classe: 7
Artigos: Maquinas de agricultura e
tuaticultura e suas partes integrantes.
arandes instriunentas agrWOMI, ha;
durava tratores •

ORA9 n 241.

Requerente: Prçudenberg Indústrias
Madeireiras. 8. A.
Local: -Silo Paulo
•
'Classe: 4
Artigos: Aparas de :nadaras, „bagaços
vegetais, cavacos de madeira, gomas
em bruto ou parcialmente preparadas,
madeira bruta- ou parcialmente prea
parada, madeira (polpa de), pastas,
brutas ou parcialmente preparadas.
serradura, serragem.
• Classe: 16
Artigos: chapas para construções, dia
visões pré-fabricadas esquadrias, as.
trutures para construções, :Caros, fria
aos, lambatis,. madeira preparada para
constritção, paredes divisórias inclua
sive para escritórios, ITATQUetesr Pisos,
soleiras para portas, tacos, amada*
nana vagi-acentos preparados para cana.
trações
•.
,
•
Classe: 28
,
Artigós
: caixas, caixões, caixetas, case
valete" degraus de madeira pira sai,,
cadas, dormentes, engrailaddiaescadaar
estrados, marreta (cabos de "Madeira,
Para), martelo& (cabos de ;Dedeira,
para), painélia pás (cabos deaniadelaa
ra Para), Picaretas (oabaai Para4. Praoa
•

-

pgrsaa &Co (cabota ' de.2'
t Mideirt:
.
faárfú.
•

6$6

L..4.1 a as
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Casem 2t - tintas para escrever tintas para pintai.
Artigos: Veiculas e suas partes inte- ias de quadrosi, tintas gráficas. enteia
grantes, a saber: aeronaves, aerostatos, JOS
•
aeroplanos, lavancas de freios, amorteClasse:
23
cedores, arabulanclas. .andorinhas, as- Articw: Tecidos. em geral. a 'abate
*entoa de- veiculo% aviões, automóveia, brocados, casimiras, gaze de algodão
balões, bicicletas. ' barras -de freio, bar- em peças, pano couro, tecidos plásticos
ras de tração, braçadeiras- de caixas, em -peças, tecidos de algodão, de lã,
braçadeiras de eixo, 'braçadeiras de de linho, de cã:abaram de jata, séda
, Mi E R I 'T , A So
molas, braças de veiado% charretea, natural ou raiem tecidos de elástica de
carros
de. bagagens, carretas, carretas
' vidro, de viscos% bile
FREUCENBERG
'1,1••• n41%.11
de artilharia, carrinhos, carrinhos de
Classe: 20
mão,carrinhos para' pedreiros, carros Artigos: Ancara% bolas,, bolas para
para 'carga, carros para estrada de redes, cintos de amação, girai:hos para
ferro, carita, caminhões. canocerlas, botes, e . dispositivo, para aniá-Ios,
carroças, carruagens, canos tanques, paraquedas, salva-vidas, testas para
Requerente: Veritas Centro de Expan- camionetas, chassis,,' cubar-adoces, charemos. vigas. vergas
Social
são Cultural e Promoção
.
Classe: 19
pas de cabeçalho de velados, chapas
Local: São Paulo
circulares de veiculo% charneiras, co- Artigos: Aves, Nlássaros e animais
Classe: 50
ches, conexos de tope de yeicu'os, vivas. .laclusive bicho da séda, ovar
Ileque.reate. Fe...adeaberg
Aplicação: Cosais- marca de serviços, cubos, para propulsores,- cubos. desliided;Jteiras S. A.
em , geral
para distinguir atividades de caráter gadores, eixos de hélices, ditos de
Loca'.: São Paulo
Classes 22
e
Ar,.
cultural, educacional, filantrópico
Classe: 4
locomotivas, eixos de veicular. ~bar- Artigos: Fios de a/godão,. cânhamo,
sistenda social
Astigoen Aparas de madeiras bagaços
-cações, eleVadores„ engates de borra- celulose; juta, linho, lã, flos plásticos,
vegetam, can:aços de madeira, gomas
cha, engates de fero, estribos para cal'. fios de seda natural ou raiou para
N. 836.331
em brear ao parerabnente preparadas,
ruagens. _estribos de veículos, freios tecelagenv para bordar, para costura,
auto:ante" freies pneumáticos, belos tricotageni e para croché, flo.s e Ralai
nnedeira berma ou parcialmente prepade rada espécie
•rad% madeira (polpa de), pastas bru,
Para estrada de ferro, ferro de paraClasse: .18
lama, galeras, hastes de veiculas,' héli- - • ,
tas ou pare-emente preparadas. serradas% serragem
jogos de engrenagens, logos de rodas, Artigos: : Alfanges, alvos para armai
jogos de rodas para -transporte de to- de MIN armadilhas parir , caçar tad;
Clame: 16
Am)go% Cisnes para. ormstnações, diras, lanchas,, lanchees. liteiras }acamo- mais, armas, armas de kgo, bacarnar.
tiras, moias de borracha, para carros. tes, baioneta% balas. buchas para ar~as pre-fabeicask-s em esquadrias,
molas • de veiculas, motocicletas, moto.; mas de fogo, canhões, canhões de •
~mas para ~Aos, Urros.
Arimathéa
Britto
&boa. araddrá preparada Muerente: lost de
eidos, nionocicios, motonetas. navios, apeado, - Carabinas, cartucheiras para Local: 'Guanabara
para. cotruc:ão,, paredes . divisórias
Me boa, st ainds de ar ar a ça ode cartuchos, de balas, ártudlos , parti arero de atividade: Programa radio- ónibus, paineh de ~o de veículos, mas de guerra, cartuchos para armas "
inclusive para escritórios, parquetes.
fõnico e de televisão
para-choeues, papdamas,- pontões, se-, de taça, chembo de caça, esPadase tarsos, soretras p-ra partas, tacos, Me- .
Ciasse: 32 baque, remos ', reboque para transporte, espingardas, conforme a estrutura, es.
'dana -% InSPZU^Stb34 preparados para
construções
rebocadores, rodas para veículos, sa- paleta, espreinedeiras, Mas,, miras e
lt 836 332/339'..
veiros tambores- de freio, tendem, tile protetores de miras para canhões, pia..
C..asse: 26
Ardam: Caixes,' cauões. caixetas, cabares, tirantes - de carros, tratores, tro- tolas, porvorinhos, projeteis não expio
siva% remilvens
les, trenos, triciclos, trudts de locai:amadeira para- esca-valetes, dem rau
tiva% vagões, vapores, velodpedes
da% derur-tes. engradados. escadas.
1138.340-4.
esrmitas. marreta (cabos de madeira
ClasSei•-11
•
Para i, maneios (cabas de madeira
Artigos: Acesa:elos 'ecoa:panastes de
Para). Paiaiís, tráis (cabos de madeira
artigos de escritório. almofadas .para
para), placretas (cabos para) prateSintas,
apagadores de tinta e lápis,
leiras, serr,s (cabos de madeira para);
apontadores para lápis, aparelhos para
serrotes ( cabos de madeira paras
reprodpzir ditados e semelhantes. aparelho* duplicadores de ~ritos,
'
¡Ni" 836.328
•
aparelhos duplicadores de desenhos,
1'.
I. ''. 40L 4-, .,
tiara -.escritórios, aquardasg arquivos.
- BrasileiriC
in.dústria
bandejas natedecedoras para copla*
cartas,:- barça para mata-borrsa, borra, Requerente: Afifa Lotfi . Bichara
3
chas para apagar tinta% cadernos de
Pilho Ltda. :
A TRAD I CIONAL
mata-borrão para -escritórios, 'canetas,
. Local: São Paute.
. • canetas esferográficas, canetas-tinteiro,
1.
..; EMDE EM NOVA
canetas de metal precioso e semi-pie..
Classe: 16
cioso, caixas -registradoras de dinheiro,
indústria'Brasilieini
•8111ENSIO1
Artigos: Materiais para construções e carimbos, carimbos mamai de relevo
decorações a sabes: argila, areia,.
para papel, chapas para transferir deganiam% azulejos, batentes, balaustres, senhos por meio de perfurações, cofres, "-:
blocos '• de concreto, de argila e d* copiadarea de4 cartas, caiam, corroa*
Áfin Lota . inchara A
manobre, cabas, canoa cal, chapas aos para desenhos, escaninhos para pa- Requerente;111/12o
Ltda. Requerente:
-litopagantra
"Isolantes,
adi"
caixilhos,.
chapas
Panam
S.
A.
papei,
es.
In
Local:
São
Pauto
:cortar
péis,- espátulas para
- focal: São Paulo
para cobertura, ciniesto, , cegante rdra- quadros hpara • deáen ois; Miolos de tiaClasse: 14 . .eq
indo, colunas, et:acabes para
Artigos: Vidros e seus artefatos, st(
C)asse: 8 — Frase
tas de marcação, 'facas ''para cortar saber:
açucareiros; almofadam:Slatzaão,
ae„
aoneenter
.
pré:
.cartolina
para
sepapéis,
fichas
de..
•
W36.329
Palaa (para ianspadaa); amPatan
inedadali, atraque. estacas, esquadrias, gabam, fichários, fitas de maquinas de (para vacinas); ardia
(aircultst.,12
fassas, fartos1.61bas -de • Bandeei cara mersteen índices- atara argedvos, giz vidro); aquartele baxidela
s; De
telhados 'gess.
. % ,grandes, fanei". kalr4 para desenhos, goma praParada para dcuros; 110~; .blecoiteirea;
aos,. lájea, •lajestas.--la lanielas de papelaria, amedeeedores de selos para aterra; botelhas; bulbos de vidra_.
`
_
mital larabik, Uvas co)anção‘ madei- ~dopes. Lápis de ar, lápis de metal. ra lituipadas); cálice-a; cant~.
chapas
de
vidro;
chapas
de
Totagr**
ras -para constraçees, material isolante Rim coam% máquinas de apontar giz„ tais; circulo' de vidro: =ortfeteiraa;
MA EIPLAN •
contra. hia e calor; manilha% mosaicas.. ~s, • de raebd coaram, ;maquinas •compotetras; eoPns; cubeis,: santres
parquete*, Placar; Para .PaainientaÇão, de escrever, atámtbas ' de somar e d mesa- cantaras: cápsulas:. ristal
pedregulhas, peças ornamentabt de d. calcular, "máquinas . perfuradoras •.cle manainaao; envalueros para Va•
fistue"
è
Mpelhos; espelhos de fazer barba;
eu gemo para teloa , e paredes, Cartões, máquinas apagadoras :de
.Requerentee baliplaa
Pesquhas • e mento'
de la de 'vidro; is-remedoportas, portões, papel para forrar casas
maquinas tabuladas-as -de cartões, esteiras
Estudai de Mercado Ltda..,
r15 simples de frutas; fios de Sidro;
• - Locar: São Patdo
• e paredes, pium produtos de base as- atarcarbrea de Ihrroe,, ~veie de a armas
de Mdin refratado; frascos;
faieis:a, ~atos para tornar impermea- para escritórios, --a saber: ,nr
Rogadores Para ligava:Is; trais
•
Classe: 50
/.
bilizantes as argentinas de cimento e fichário, cofres e arquivos, multa-. frascos
coa
de
filtrar; , frascos para xarope;
Aplicaçaa: Como mama de sessicni, cal hidráulica, Pedras.- ParalciePlitalm copiadores, papel :.carbono, palhetas de fruteiras
de-vidra de cristal tztnit;
para distinguir as seguintes atividatubulares, reserirÁtórIns, . ripas e pintar, pastas de cartolina para arqui- galhetas; gaMetairoer garrafas; gar•
de*: promoção, -publicidade 'e propasifões, soleiras :para poetas, vo% pegadora* de papel.- penas de ralhes; globos; guartir -queijos; acaule
Jardineiras: jarros; meada ! ganda em geral; 1:matuta/a. de lu* tintas (para . parede, e mares), tanques metal' comum pesos
'papéis.. papel hastes;
doa de mesa; lava~ de mesa; Li:dom tamelretinga; pesquhas de mer- e 'caixas d'água, tacos, - te . , • tijolos, estendi, plateia parapara
Atsechoc
- , e pine careiros; mamadeiras, ;manteigueiras.
cado; relaçdes pdblicao consultoria tijolos refratários, tubos e' concreto,. Nrsa, prensai mannals,, :séguaa". de tnaMito de vidro para grau; pendente.
Mediei e administrativa; ..inereciediação tubos de ventdação. sigas,' 4Namenfofi,: ft-'r-v -e ri- • te'tat. ¡sara 'iscritõries. tá- de'
"lustres— do vidro a de crista!:
•
•
de nembãoã
vergalhou, venezianas e vi tr o a,'' -- buas para Mulea/leaçA'ao • ~caçam porta
.. •
-Jarros da 'rasei; potes-. pires;
'$36.33ø

&36.325

•
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Classe: 32
pratos; provetas; porta-loisa; palitei;roa; purificadores de mesa; puxado-. Artial: Alguns; impressos destina.resa queijeiras; redomas para fru- dos a leitura; ' folhinhas aapressar;
aas; roacasa saladeiras; saleiros; la- Jornais; publicações em sarai; proças; teranaa; tubos para .anpftW; gramas radiofónicos; Pro gramas tela'tardas; tulipas; vasos; caretas; va- traio/radas; peças teatrais e cinemasahas; • vaaraapaes; aidro n m atalgráf.ces; revistas
;minado; comum trabaihadi; de ars-.
Classe: 42 .
!tal trausaaaau; com composição as- Artigos; Aguardente; anis; aperitirelógio;
doa
para
vos; bagaceira; batidas; banida; bit' 'Pedal ; em pó; de
nivel; vairos para seringas, adros ter; cachaça; cervejas; cidra* conha¡ para automovaas; vidros apara pára- que;.
extrato de malte termentado;
;brisas; vidros' Para faroletes de au- fornet; genebra; gengibirra- aia;
tomóveis; v.dros para faróis: vidros galgar; kirsch; kumrael; 1:otrea; ampara portas de automóveis; vidraças; rasquinhos; nectar; piperna,nt, ponidearas
ches; rum; -sucos de. frutas com alClasses: 41
cool; vinhos; •vodka; whisky
Artigos;! Alcachofra; aletria; alho;
Classe: 39
espargos; açúcar; alnieatto uara
borracha aão
imanais; amido; amendoau, amei- Artigos: Artefatos de
eri, outras enteses, a saber:
xas; amenaoas; araruta; ar ia atuai: •nciuidas
mie borracha para veizthcs; asaveia; avelãs; aze.te • azeitonas; ba- aro
nha; bacalhau; batatas; calas; cria- sentos de borracha; argolas para veicoitos; amnbons; bolachas; bauni- cula; anéis de" borracha; acapladalhas; café em pó e em grao; • cama res de borracha; atemosadores de
ataduras de borracha; barao; canela em pau e em pó; cacau; borracha;
c:as; bases para telefones braçadeicarnes; cha; caramelos; chocolates; ras;
bicos
de mamadeiras; JieeS de
confeitos; cravo; cereais; com alua
pacreme de mate; cremes ,alimenticaos; borracha . para animais, aorracha
amortecedoras; bocais; JultoS de
croquetes; compotas; aaaa eca.7- ra
d.„ selos;
Usadas; castanha; cebola, condi- borracha para extrair- leite
para terramentos paraalimentos; iolarantar câmaras de ar; cabos
; doces; doces de mamas; chapas e centros do, mesa;
chouriços; deade
frutas; espinafre; asneias ilmeata-. cacetetes; cápsulas de ~ aba Vit-racentosdmea;contgõasde
res; empadas; malhas; enzo aas, ex- boracha; chupetas;. cordões maciços
rato. de tomate; farinhas 9.1:menti- de borracha; cordas . de borracha;
am; favas; Mudas; flocos; atrelo:,
çai; 'chuveiros; dedeira; ciesentufermentos; feijão, figos; -trios, fru- cal
tas sécasa natura:s e calataibladas,. pidewas; discos para mesa, dilatadode boracha (exceto para uso maglicoses; goma de mascar; garantam; res
elásticos para calçadol. engranialos; grito de bico; gelatina. stim,:
costos;
esferas; esguichos; fios aa
goiabada, geléias; /larva dixe; herva borracha;
guarnições de borracha
mate; hortaliças; lagostas; Lingua;
arreios; guarnições de borracha
leite; leite condensado; leite em ,pó; para
automóveis; guarr...40-is para
legumes em conserva; lent iLaas; lin- para
maçanetas; mamadeiras de
ginça; louro; massas alimenticiaa; moveis;
borracha; manoplas; mochilas; paul• mariscos: Manteiga ; Margarina: mios
de borracha para cama de cri-,
marmelada; macarrão; main de toperca para buzinas; pagara:tos
mate; mel e melado; mate, massas anças;
de
boracha;
pneumáticos, porta-moepara mingaus; molhos. malucos; dai de borarcha
protetores 'de borramostarda mortadela; nós moscada; cha; protetores de
para binozes; óleos comestíveis; ,ostras; cos de mamadeiras;borracha
de borovas; pães; paios; pralinés; ~a- racha para muletas;ponteiras
lençóis de barta; pós para- pudim; p:cles; pataca; radia; revestimentos
oorracha
presuntos; patês e peti-pais; pata. para automóveis; rodas de
de borre/dm;
Mas; pizzas; pudins; queijos; rações salto
se solados de borracha; tampos
baianceadas para animais; -dizes alide borracha para forrar Mesas;
Menticias; requeijão; sal; saga;
.
tijelas
sanduiches; agalanas; salames; sopas enlatadas*, sorvetes; suClasse:. 85
cos 'de tomate e de frutas, torradas; Artigos: Artefatos de couros e peles,
tapioca; tâmaras; talharim, •remo- a saber: arreios; atacadores; bainhas
ços; tortas; tortas para altnentoa de para facas e empadas; hum: ouros
animais e aves; torrões toucinho; e peles; vaixaa; carteiras; calcanhei. avinagre
ra, capas para álbuns e para livros;
carneiras; coleiras; corretas: abica.'Classe: 40
tes; copos; debruns; esteara :entreArtigos: Móveis em geral; de: metal; solas; malas; maletas; palmilhas;
,- Vidro ou madeira; estofados ou uão; patas de couros; portaanuniea; porarmaria; acolchoados para Móve:8; ta-chaves; rédeas; sacos; selas; soalmofadas; bancos; bale:" perços; ladas; taranta para arreios e valias
biombos; camas; poltronas; cadeiras
• Classe: 15 a
para atinam médica; cadeiras para
enfermos; cadeiras; conjuntos rara Anatai: Artefatos de cerâmica, pordormitórios; conjuntos paca sala de celana; .faiança;, louça vidrada mira
aantar e sala de visitas; conamtos uso caseiro; 'aparelhos de cha e café;
para terraços; jardins e praia; coa- de -jantar; serviços de retresaos e de
- pintos de armários e gabmates; coa- bebidas ,a saber: abajures de lamjuntos Para copa e cozinha; camas, pião;- açucareiros; apanna-moscas;
Caiadas; cadeiras giratórassa add. bacias de latrina; bandejas; banheirwaoa; ras; -biscoiteiras; bidês; bilhas, botede balanço; caixas
; dispensas; discotecas; dl- lhas; botijas; bules; zataaarasa nailaaniregtlicadeiras; escrivaninhas; necasa castiçais; chantrias: .cmitros
aes; =cainhas; móveo, espoliais e .meria; compoteiras; cabos; descapital; móveis especial% de es- cansos de pcircelana; escarradeiras;
q; • ~eia de uso .em casas co- espremedores; :atros; funis; garramerciala (vitrinas; cadeira de • den- fas; globos; jardineiras; jarros, jartista, cadeira ' de babeiro); mesas rões; lava-dedos; lavatórios; leiteipara oper•ações, mesas - pata curatianaaanetaa de Poraelattaa manvos, móveis para. rádios, caaldtiraii ras:,
teguetras; 'malhadeiras; moringas;
pare, quadros; poltrona* travesseiros paliteiros; pedestais; pala; • rires;
polvilhadorea; • porta-facas; potes;
Classe: 37: .
puxadores; - receptáculos; aleira;
Magos: 'Roupas branca para cama serviços de chã; taças para- café;
e -mesa,. a amber': açoIchoadolt 'para travessas; terrinas:. urinóis; vasilaas;
cama; atóalhadat 4 Para , nteses; co- vasos; . vasos sanitários; damas
bailares para .earma; cobartaa. pica
• :„ camas; , çolciati; irou/Mana goairdagea , ••, Classe: H
aCapaencii;* cortina; coralina
Voa:. aliarrataall Para aba se: I 441.tn Aitigora
len.çalata Paina para incsa Darias-ala automaticaia a' cortinados; anceaadoe;
iíróleosiamosquiteiros;
oleados; panos
prato- pana de copiaaparms de 'aia
_ Para ,,actsoalhos e Paradas; Passado**
goda,o park, limpeza. Cla • moveis taa
ihas para rasai. banhos, .mãos-:e
raia, tapetara da peles; tapetes ,de mara bebalia taalaaa para altar- a Paia aanaaa,da, aat ,eir a tapates, , atado e
dortlça •
aa. aaata,,,
ata .
•
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Requerente: Min Lett' Elahexa &
Pilho Ltda.
•Local: São Paulo
• Classe: 1
Artigos; Absorventes, acetona, ácidos,
acatatos, agentes quimicos para o tratamento e coloração de fibras, tetados, couros e celulose; tiglia raso ál
a:umen,, al--col,at:mn
vaiade, alvejantes Industriais, auxiliado em Paramoniaco, anti-inarustantes, a.nti-oxidantes, anti-coraosivos,
anti-detonantes, asetatca agua acidulada para acumuladores, água xolsanada para fins industriais, amónio;
banhos para galvanização, benzina,
benzola bicarbonato de sódto, de potássio; cal vigem, carvões, carbonatos, catalizadares, composições estintoras de' incendlo, cloro, corrosivos,
cromatos, cdrantes, creosotos; dascobiritas, desincru.stantes, dissolventes;
emulsões fotográficas, enxofre, éter,
estoaratos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios formol, tos:fatos industriais, fósforos industriais, fiuoretos, fundentes para • solda; galvanizadores, gelatina para fotografias e
pinturas, giz, gileerinas; hidrates, hldrostattos; impermeabiaantes, iodaretos, lodo; magnasio, mareado; nitratos, neutralizadores, .iiitroaelulose;
óxidos, oxidantes, produtos químicos
para impressão, potassa - Industrial,
Papes emulsionáveis para a fotografia, papéis de turneaol, papéis heliográficos e helicopista, películas ansiada, papéis para fotografias e anãUses de laboratório,, pigmentos, potassa, Os -metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para niquelar,
pratear e cromar, prusidativos, removedoras, reveladores; " sabão neutro,
sais, aalicilatos, sensibilizantes,
cata, soda cáustica, soluções quimicas de -uéo industrial, sulfatos; talco
industrial.
Artigos: ,Aquecedores de. água de alimentação P.I.M. arado para espalhar neve, Maquinas de cortar-frios,
bombas de ar para pneumáticos, bombas . para gasolina, de incendio e elédicas; bitoneiras, brocas elétricas,
barrinhos e insufladdres de ar, buchas
ginindo • parte de máquinas; caldeiras
e vapor, corburadorea carimbos de
torno, carneiros hidráulicos, cavadeiras P.I.M., contaaidores de Mano
chumaceiras ou mancais de
anta-fricção, seletoras de dinamos e
motores, compressores, condeasadores;
espalha- neve, eixos atuando parte de
máquinas, êmbolos quando parte de
máquinas, engenho de sem-engenho
de cana, engrenagens quando parte
de Máquinas, freios quando parte de
máquinaS; guinchos de fricçãó, guinchos para caçambas de arresto, guinchos de transporte aéreo, geradores a
gaso'ina, guindastes; limpadores da
pano P.I.M., máquinas-de imprimir,
laarffleadorea quando Parte ..da Maquinai 'a Vapor; mia:Mima de lavar
'roupa, máquinas de costura. máquinas ela furar
a radiai e horizontal,

quinas 'para o fabrico e acabamento
'ae latas e outros , recipientes -meadau
coa, maquinas borracheiras e maquia .nas têxteis, máquinas de tirar c..r.
tiça, máquinas de limpar e afiar facas a alas para máquinas, maquina
friga...ticas, máquinas de rotular,
martelos a vapor, moinhos de nas naa
martelos a vapor, Moinhos e mós nau ,
agriaolas, manas de combustão iam
terna, elétricos e a gás, mtores para
bicicletas e- motocicletas; Pentes guandu parte de maquinas, penteadores
detenrea, rolos para estradas, ssrras
ma canicas, serras isidraidicas, urras.
de fita, tornos mectinicos, tornos de
revdimr, Canos automáticos, trilos
verticais, turbinas, tubuações para
os deixas; vitivuias de uso de maquia
na industriais, velas de ignição para
motores, válvulas e ventilndorea
quando parte de máquinas.
Classe: 7
Artigos: affulainas à utensilios para
serem usados exclusivamente na agricultura, a sapa: adubadeiras, arados,
azrancadores de tocos, arminhas e em..
plaradores combinados; bombas cae
jardim, bziabas para adubai; ceifa.
derras, carpideiras, cultivadores, caldeiras avapor para fina agrícolas,
charruas; escarrificadores, •enxertadeixas; facas para máquinas agricoa
las, grades articuladas, grades trena .
guiares, grades de molas para agrait
cultura, grades de discos ou dentes:
lança-chamas; máquinas para piava.
dar. e borrifar desinfetantes, =aqui.
nas batedeiras, máquinas para irrigação, máquinas para matar formigas
e outros insetos, maquinas de podar,
maquinas eschademas, máquinas ezaa
sahadoras. máquinas cortadoras de
grama, matinas niveladoraa, mainho
grama, máquinas niveladoras, moia
ribas de vento, motoarados; -rolos corna
pressores para- 'esfarelar terra; segam
deitas. saraeadeirsa: tosadores de gra..
ma, tratores a serem usados em trila
balhos de fazendas; vassoura (
meegnioas para jardins •
raasse: 8
Artigos: Substancias quimicas, preá
dates e preparados para serem usa.
dos na medicina e na farmácia* água
oalgenada, ilido, plantas medicinais
•
Classe: 4
Artigos: Algas marinhas, algodão e=
rama, &mbar, asfalto, argila refrataria, areia para fundição e monizitica,
asbestas, asovicho; bauzita, barten •
barbatana de baleia, borracha bruta,
breu; cola, cânhamo, cana da anca%
cabelos ou crina animal, criminal
animais, vegetais ou mineraia,em brua
to, cascas para curtis, mera virgem,
ceadas, cinzas, cortiça, ccoilm, capim,
cêra animal, ou vegetai, chifres, ama .
chás, coral, espermaceta enxofre, esa
topa; foniagens, fibras; gomas e co-.
loa em bruto, gorduras, grafite e guaraná em bruto. gomalaca, gutapercha;
hervas em bruto; juta: lã eril bruto:
minhocas. madrepérola, =fiai. MU
ganea minérios, madeiras brutas,
acabadas, semi-acabadas, abismadas
e compensadas; nacar; óleo de asa
permacete, óleos embruto; paina, per
matutar, nasta de papel, de . madeira,
de augodllo ou lã, pedras, pelos de
animais, penas, penugens, • piscava,
piza palpa; rates aami, resinas;
gabo, serragerd; talco, terra cota,
turfe
Classe: 5
Artigos: Marras; chapas; :tabas, floid
fitas; lingotes; massas; portados;
solda metálica; tiras, tubos e verga
metal estampados, laminados, corta.'
dos em forma especial — em bruto
ou parcialmente preparados para usa ,
' nas indagarias
Classe: 9 — (nCoro)
Artigos: Abafadores de som, acorda"
ons, altos, arcas de Violino, 928010111
buzinas de caçador. bandalins, baias
jes, baterias, tarimbaus, , bombardas
nos, bumbas, boquolhas; graxas de
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grifisitas, carrilhões de orquestra, capara barba, Uquidos dentifrícios, lixas
Ws 838.358/388 • 838.444
Casa; 46
vaquinhos, citaras, rlarins, clarinetes,
para unhes; Óleo para o cabelo; Artigos: Artigos e PrePar*Çdaa Para
clanmes, concertinas, contra-baixos,
PerUOsS, papéis perfumados, perle- conservar, polir alimpara em geral,
carnetões, conaeaas, cornetins, calcas;
mes, petróleos, pentes, pomadas para. a saber: algodão ~arado Para lixa-.
a pele, pó de arma pastas dentlfri- par inetais e móveis, ardis ruindo,
fagotas, flautas, flautins; guitarras;
chis; muge, redes para o cabelo; sa- azul da Prúsala e Ultramar para lare
harmônicas, harpas; liras; Órgãosa
bões e sabonetes perfumados, saía venderia, abrasivos quando para, conpandeiros, pianos, plfance; rabecão;
perfumados, sachetes; talco perfu- servar e polir, barriam, buchas .para
sanfonas; tambares, tamborins, tanmado, tinturas para o cabelo, tijolos limpar e polir; cera para assoai/Ws,
tã-na timpanos, tannbanes, trompas
para unhas; unhas artificiais; ver- composições para limpar, maquinisviolas, violoncelos e violões
mures, parati ilhas e trinta-aromai,- mos, carbonato de potassa. cèra Para
tico; sampú
lavanderia; detergentes; extrato de
Classe .2
Classe: 47
anil; flanelas preparadas pare, lira-.
Artigos: Combustiveis, lubrificantes, par metais e moveis, Marta para
Artigos: Adubos; ácidos sanitários;
substâncias e produtos destina-los
tecidosa fósforos; goma para erift0-.
aguas desintetantes e para fins santindústria' Breceileira
llomblo ção e ao aquecimento, a sa- mar, goma para lavanderia e lava-' •
tarsos; agua oxigenada; apanha moscas e rascais- lde ama e papel ou Rotmernite: Afifi Lota Bichana & ber: álcool motor, azeite para lam- detra, graxas para calçados; liquido.'
parina; carvão mineral e vegetal, para tirar manchas e' branquear rou-'
papelão); Sacana; bactericidas; 'paraFilho Ltda.
arra para iluminarão, cOmbuttrais, pisa; óleo para. limpeza de carros;
baldas; carrapaticidas; cresci: atesoLocal: eão Paulo
fluidos de flurninaçá,o; gás, gasolina, preparações para, desengordurar c,
talma; creososo; desodorantes; desinClasse: 11
fecianc.s; de stadores; esterir.inado- Artigos: Ferramentas de tôda, espé- geléia e gordura de petróleo, graus branquear, pomadas para calçados,
rea ue pragas e herias danintass; es- cie, cutelaria em geral e outros ar- Para lubrificação; lenha- nafta;' óleo pasta para polir, preparados quimicos
terilizantes; embrocaçaes para ani- tig os de metal, a Saber: alicates, aia-- lubrificante e Para, amortecedores, para tintura-tia e lavanderia próprios
Mair; enxertos; lartabas de ossos; fera yuans, armações -para óculos, ar- isiecie, para aquacimenro, osco Para para tirar maneias de roupas, Proa
tina-artes; tia:atos; tona luas; funil- ruaras, argolas, aldravas, armações de descarbonização, óleo para fabricarão parados para lavar, pós de brunir
gás, óleo para iluminação; petrô- metais; soda para lavanderia, sabão
gansas; fungsaldas; giicose para fins metal, abridores de latas, arame de
veiarsaarios; aliam); ilerlsicalms ; iddo: liso ou farpado, _assadeiras, leo refjmoio: querosene; substâncias ern pós, sabão comum, sapona'coas,
destinadas ao aquecimento
sulfato de soda, silicaLo de sódio,
iz t. clas ; netinessas ; larvicidu ; oeuraneros. 'h roca s, bigornas,
soda cáustica; tijolos de polir; valas
microbicidas; mialicamentos para ani- bairclas, bandejas, bacias, baldes,
Classe:
45
Classe: 12
ma sa aves e pesx.eit; &coa ciesinfe- licailwaières, bules; cadinhos, eadefie
traias e vetenursars; papel mata dos, castiçais, colheras para pedreiros Artigos; Flôrrs naturais; mudas, para Artigos: Argolas, ag ulhas de metal
rrassiar; pairo...os aannarios e dum- carreais-, earides, chaves, .cremanes, pomicultura, árvores e arbustos, mu- para croché, para tricô, máquinas de
fetautes; paaar Itunestattirio; pos ha- chaves dc parafusos, conexões para das para a agricultura, horticultar.a costura, e. para bordar; alfinetes de
seta:idas; paaasisicidas; fungiaidas e encara:mania, colimas, rea'sas de me- e florioultura; plantas vivas; sementes matai; botões) para raupa; canualros,
colchetes; dedais; fivelas, fechos cordenta emntes; preparaes e produtos tal Para paãões, canos metal
.
casse: 43
rediços;, geras para enfeites de vosMaca eidas; gsamicicLas; desinietautes chaves de fenaa, chave inglAsa„ ca.s
e t :,,,erioát:cs; raticida:4; retaédiuN1 r caries, canecas, copas, cariaepote, Artigos: Aguas gasosas, naturais ou
tidos e preSnoar
in.tá iins veinrinarios; sabões veteri- centros de rataa, copaetelelras, ca'nas artificiais; caldo de cana, caldos de
Classe: 8
nanes e iluinsaaantes; sais prsa fins pira acondianna_martio de alimentos, frutas; guaraná: refrescos, refrige- Artigos: Abajours, acumuladores, actlnen:letras,
agriaolas; herticulas; sanitários, e va- caldeirões, cnçarcics, chaleiras, cate- rantes; soda; xaropes para refrescas
amperianCros, amortecedores de rádio e frézilência, anombtmanaislos; surtos; super;:m::ates; va- telran, conchas, coadores; distintivos,
Classe: 49
.
raetrw, apaulhos de televise, apaiei/lu para aVe.3 e amurais; venenos dobradiças;' enxadas, prixadaes, esfeconSra insetos; aro/anis e hervas ras, engastes, esguichos, enfeites para Artigos: Jogos, brinquedos, artigos relhos diversos usados em veículos,
- claniutias
arreios, estribos, esferas para arreios, desportivos e passatempos. a saber: aparelhos de ar condicionado, apareerpumadeires; formões, foices, forro árbuns para recortar e armar, aviões, lhos para iluminação, inclusive os
Classe 10
para cortar 'capim, ferro/hos, .frcas, automaveis, aros, argolas; bilhetes de considerados acessórios de • veiculas,
' loos,
fafõss, fechaduras, serro comum a loteria, bercinhos, bonecas, bonecos, aparelha para anúncios mecian
o, fruteiras, funis, rbrraos para baralhos de cartas, bolsa para mãos aparelhos aquecedores e medidores,
Artigos; Abalaa-linguas; abre-bocas;
aden atamos; alaatadores; agrafos doces, freios para estradas de ferro, Os esportes, brinquedos em formato aparelhos cromográficoe, aparelhos de
para 08.935: aguarás para injeção; el- frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, de animais, balões de brinquedo, bi- barbear elétricos, aparelhos rzgistragoaao hidrófilo; alicates; amatgamas; ganchos para quadros, gonzos para lhares, brinquedos mecânicos, brin- dores e medidores de distâncias, apaaaaradares; aparadores para fins mas carruagens; insígnias: nin as, anti- quedos em forma de instrumentos relhos para purificar águas, aparedeo-cirargicas; aparelhos para mas- nas, licoaeiros, latas de lixo; jarras; musicais, brinquedos em fama de lhos da sinais lampejantes, aparelhos
ergani; -apareltAs de pressão arterial; machadinhas, molas para portos, mo- armara brinquedos em forma de fer- renhido-ias' de gás, aparelhos de galaparelhos didáticos, apaaparelhos de diatermia; ariarerhos de las pinara 'venezianas, martelos, mar- ramentas, brinquedos em forma
,
de vanoplastia,
relhos • cinamittográficos, aparelhos
raios ultra-violeta; aparelhos de resr retas, matrizes; navalhas; pilas, pás„ maquinas, brinquedos de corda
e
brinXI aparelhos de infra-vermelho• apa- pregos, parafusos, picões, Dortnèlo, quedos de borracha com ou sem as- automáticos para acender e regular
reilan de surdez; assentos para era- roldanas, raios para pias, rebites, :a- soldo; carrinhos, carrocinhas, cami- gás, aparelhos para separar caril,
arelhos para aquecer edifícios, apafernscsa ataduras; bisturis; conta go- ndores; serviços de chã e café, ser- nhões, Urtas de jogar, chocalhos, ap
taa; -cutelaria' cirúrgica; cadeiras pa- ras, serrotes. Sachos, sacarolhas; te- caneleiras para esportes, cariais% para relhos para experimentar drenes,
aparelhos para destruir insetos: assara elouca médica; cambraia
souras, talheres, talhadeiras, torquêcasinhas de brinquedo, casinhas relhos
de ótica, aparelhos pulveriia; .anulas; cataplasma de feltro; zes, tenazes, Cavadeiras, telas de Ióto,
de
armar,
cadeiras
de
brinquedos,
capas.; cara laminado.; cera para Ini arame, torneiras. Cincos, faltos Para canteiras e envelopes com falhas para zadores, aparelhos para srquecimento
crispações e articulações; c.éra colan- encanamento, trilhos para Portas de recortar e armar, calçados para bo- de água, anarelhos geradores eletra.
te: cintas para fina clinicas; cintas correr, taças, travessas, tiirlbulos, va- necos, coarlas Para Pular, clavinas' cniíralcos, anarelhos para recepção,
reprodução de sons e aonicloa aparetuniallosas; colheres cortantes; com, aos, vasilhames, verrumais
Para tiro ao alvo, copos de dados, lhos
passar,
automáticos elétricos
pressas de teçiclos; cosa:Umas; cura;
Classe: 13
caixinhas
de
música;
dados,
dardos,
tas: dentes 'artificiais; dentadurazi; Artigos: Abotoaduras, adereços, ador- discos, dominós; espingardas de brin- aparelhos para espremer fmtai e led-aarluares; dilatadores; drenos; du- lula alfinetes, anéis. alianças. argoespingardas de venta, esta- gumes aparelhos de alta tens,ãoneasaa
chas vaginan; elevadores; espartilhes; las, 'aros: batangandans, botam brin- quedo,
toninhas
para jogar, enfornas, angu- relhos para torrar cereais, aparelhos
espéculos vaginais; esponjas clinicas; cos, broches, 'braceletes; Jóias; meda- nhos de guerra de brinqueda; ferri- de proteção contra acidentes de opa.
assinas; espátulas; acalpeloa; 'esco- Umas; opalas; pedras, pérolas, pulsei- nhos 'de engomar, ferramenta! pare. rários, .aparelhos ariadores de ferrar.
pros; extratores; escavadores; fios de ras, todos de metal -Precioso, semi- Crianças,
figuras de aves e animais, ~toe, arlarelhobs dietribuldores de
linho pára feridas; facas; ganchos
pr.eetilso ou Imitação .
figuras para jogo de xadrès, fogões sabão e de desinfetantes para inate,para músculos celafóinetros; gazas;
Classe: 44
e foeficrinhos de brinquedo, jogos de loções sanitárias, aparelhas eserrgigodivaxi; goivas; Osso; grampos Para satigos: Acendedores de cigarros e futebol de mesa, joelheiras para es- zadonta, aparelhos gaoeificadoreapearafuraancharutos,
arosuenzadoree
pata
porte; ganchos para' pema. ~MS relhos para análise*, aparelhos
saturas; guta-percha; historometraa;
irrigadores; instrumentos cirúrgicos ter; bolus para fumo, tabaco e larlsè. para crianças; halteroa; laias, Iscas ~oras, aparelhos
charutos, ca- ertIfkiele
para operações; ¡ligaduras de cânha- boquilhas'
_ jogos do da- aparelhas reguladores e establlisia
aresea
s, clearriaes,
cinzeiros; falhas mas, jogospare
'
gaSee
chimbo
dedcoand,
de ra- ias de pressão e do flulm de
mo; liquidas e pós para linaPera e de
fumo, filtros para piteiras, fos- quete; linhas para perca,loca
uidai,. mimalhos para. illavamenbd,
liq
imas
Pua
polimento para fins odontológicos; foreiros,
fumos mantifatirradoe ou boa, para esgrima, para jogador de e para alnansação. aparelhos 'para se.
lixa; luvas, e dedeiras de borracha;
Isqueiros; pa pal de. cigarros Oh pela, para jogador de siSc0; másca- earandristas, aparelhai para
limas para ossos; lancetas; máscaras ilaa;
e a venda Au tabacarias). ras carnavalescaa, =eu de bilhar, vidros, aparelhos para combater" forprotetoras; da saúde e da vida huma- cortados
para durma plietrsa Pontel- de ~Ma, de roleta,' de xadrez, migar e outras pragas, aparelhos
na; moldesalentarlosa musas plãsti- palha
pasia-eltardios, mobilias de ~nado, miniaburais de automáticos acionados pela introdas.j
cas para fins odontol ógicos; 121ánearaa reg de cachimbos,
porta-cigarros ,
máquinas, miniaturae de ubensincia ção de Moedas, aparelhos espargido- •
para anestesia; martelos; alhos artidomésticos: patina, patinetes, piões, Me, aparelho.. Instrumentais de cal."
ficiais; perturadores; pés e braços
Classe: 48
•
auto, aparelhos para observações 8111+,
artificiais; placas para-, ossoa; pautas .4rtigos: Agua OZige.nada+ égua da ¡cê' petecas, peças de jogos de dam" mica*,
aparelhos para esticar
planquetas
para
ginástica,
p
e
ças
de
de .guta-perpha para .abturaçõm . de
de tonna, água de rosas, fogos de doraln6 e xadrez, pelotas, aparelhos termostatos, aritonenlelliZ
canais; pcatelana; protetores para ua deAgua
alfazema,
'aisnõnle.
perimiras.
aspiradores
de pó, aerómetros, acena
g
é
pianos e outros lestrumeotos anuiselos; •phrces para garganta; pinças da;
batons, brilhantinas; - barbasisr- cale de brinquedo, ~lu de atirar dedoree elétricos, alto-falantes, alai
Anattanicas; protetores; roupas protifkdala bigodes ardepialE o,ar"' geras para pmaga de papel, per, pittleatbres, antenas, artigos
tetoras da saúde e da vida -humana; thIciala,
para a pele, conné- nelinhien quebra-cabeça em forma com o fira exclusivo de Inedialo(,
rolas cirúrgicos de 111-de pau; ruge e ticos paracremes
a pele, carmim, cheirai em de armar/ raquetes, redes de pesca, como recipientes, inclusive frascos a
todas para desgaste dentárSpa Moscopiá bugia; auginstaa sarjadeiras; san- prst-i/har, desodorantes, depilatórios, redes para jogos, rodas de >roleta, re- massaadeinta graduadas); batedeira*,
vólver de brinquedo; solds.dinhot.
daracaa seda: e ~a s para satures; dassolventer estalar de ecoou"
balança para clinica infantil, Maenga
comum e elétrica, barómetros, batesacos para gigo e' bolsas para agua sendas, extratos,eemaltes para =iras, chumba: taboIetros pare 10,96:"
rista de. aemuladorte„,bintleuloa, biquente; sondas; aerizam para fina escovas para o cabelo, dentes, eillaa e de . titilar, tambores P82`,,...çllanOls•
.H
médicos; seringas para lavagens e unhas; fixadores para d tabele; gli-; tamburens, 'tamboretes. Paraip„á: tolas, bobinas, bobinas elétricas de
Indução (exceto pera figs curativas)„
Injeções; serras; seiras para taquio- cerina perfumada para 1184 de rasgai'mo -'211iitas
,-aras
temia; tampões higiênions, - pressa,
pePa.,* yard S botões de campainhas eRtricas, bom— •• dor grampos para aasana iaaana.
bas medidoras
busmas, bananas, baiáltári,.yskÉftipe
nitslYas
/40 para 111"Olagell'al.n.5.ii,'"
go.

el

Quarta-feira 31
,Serlas elétricas, bules elétricos; caia
i ma de descargo, câmaras frigoríficas
• fotográficas, •campainhas elétricas,
chassis de rádios, chaves elétricas.
•cinemat6grafos, Cronômetro, cronógrafas, condensadores, comutadores,
'cortadeirea..,para fotografias, chaves
'de alavancas, chaves autannallats, capacitares de blocos, capacitores elecalibradores; discos
itrolíticos,
lis,
telefones, discos gravadores, crarl
,despertadores; eletxodo de aldro
; (casório de aparelho elétrico), encabilas, engenho de assar
r ceradeiras,
carne, enroladores de cabelo elétrl410s, espelhos óticos, espelhos de chave interruptora , esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétriços
de passa e engordar, ferro de soldar
elétrico, filtros g aparelhos filtrantes,
filtros para Óleo, filtros revelados, faróis como acessórios ile velealos, para
sinalisaçao e para iluminação em Ural, famas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotómetros, fios elétricos,
filtros de fritaria:encala fonógtafos;
garrafas térmicas, gasômetro, geladeiras, globos para lampadaa, globos
•para lanternas, globos terrestres pua
ensino, gravadores; holofotes, hichaa
metros; Incubadoras, indicadores' de
Vácuo, instrumentos de alarme, interruptores, isoladoras; (bispadas de
•cristal, lâmpadas Incandescentes,
lâmpadas comuns; letinpaias flasm,
,lemparinas, lactómetros, lentes, ligaidificadores, lanternas mágicas, limpadores de" parabrasas, luza trazeiras
para veiculas, lunetas: raacaricos
soldar, caldear e cortar: marcadores
de pasaagens, medidores, microscópica, misturadeirax, martainas falantes, mostradores para rádio, iniqrafo•na, máscaras contra gases.
metros: níveis; óculos. obietivaa fotográficas; pilhas elétricas. nadôrnePluviômetros, pirômetros, pistrem,
tolas de pintar, plaga pinas de tomadas, panelas de. pressão, pick-ups,
para-ralos, propulsores. Wall& de
carros; quadros diatribuidares de
eletricidade, queimadores de óleo,
quadrantes e sextantes para obsererantes, rávação astroldfica: refrig
ros. relógios de
dios. refletores. reoste.
ponto. de pulso, de balsa, de parede,
despertadores. contadora e medidores de quantidades e volumes: radiadores, retentores de graxa e óleo, receptores, regadores automáticos. registros para vapor, aás e outros liconsiderados
quidas, quando noreatores
para luz
partes de máquinas,
• fluorescente, re gistradores. resistências elétricas. relays: sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras.' soquetes,
einaleirosr sereias de alarme: soldadores elétricos; toca-discos, tomadas
e interrtmlores elétricos, torneiras.
tubos acústicos, termômetros para
observação meteoroldalea, telescódos,
tacennearos, taxímetros, trens. transformadores, telefones, aostadeiras, teItgrafos, transistores, tripés Para fo-atoerafias; válvulas para rádios, Vá!" -5ritlas de descarga, válvulas de reflua
vacuesnetros. válvulas elétricas
vácuo, ventiladores, velas elétricas
—
basraa.
938.343e
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de gases e líquidos, aparelhos para
salvamento e para sinalização, aparelhos para escatandristas, aparearas
para Limpar voltas, aparelhos para:
•combater formigas e outras pragas,
aparemos aucomaticos acionados peia
introduçáo de moemus, aparein.os capargiaores, apareihqs e instrumentos
de calculo, aparelho& para observações' sismicsa, aparemos para esticai
luvas, ~reinos termdscatos, antanametios, aspiradores de po, acromo.
troa, . - -acendedores elétricos, alto4atantas, amplificadores, antenas, artigos macios com o fim exclusivo de
~aio (tais como recipientes,. Inclusive rs-scos e mamadeiras graduadaa),
batedeiras, balança para clinica infantil, balança CtiellULt e elégica, baremetros,-, baterias de acumuladores,

INv. 838.810 •

binóculos, bitolas, bobinas, bobinas
elétricas de indução (exceto para ias
curativos), botões de Campainhas
elètrc.as, bombas mallaoraa, buzinas:,

bussolas, baterias elétricas, bules cietalcos, caixas de dessarga, eitmafals
frigorificas e ' folograticas, campainhas elétricas, chassis de rad", mana elétricas; oinemategratos, cronocrooderans, cot:Cantorea. as
Requerente: aficrofulraina incblatria metros,
gas,
cidomelroS,
cristais de rádio,
•
e Comércio de Produtos
condensadores, comutadores, cortaLocal: São Paulo
detrais para fotografias, aliavas de
alavancas, chaves automáticas, capaClasse 2
-citares de blesuio, ~acuares elevo• Artigo: Desinfetante
eallaradores, cascos para teiaNa 838.371
fones, discos gravados, ciais, despertadores, 'airaustores eltrodo de vidro
(acessório de aparelhos elétricos),
ceradefras, estufas, engenho de assar
carne, enroladares. de cabelo elaaricos,
.espaláos óticos, espelhos da chave
ineerruptora, estarilizaaores, extintores de, 'acanalo, ferros elétricos de
passar e engomar, /erro desoldar
aletria, filtra: e aparelhos talan
tes,
filtros para Óleo, illines revela-sores,
farras como acenarias cie veictuos,
.

.

para sinalização e para iluminação
.em geral, fôrmas elasiatis, fervedores
frigorifico; fatometros, fios elétricos,
filtros de interfere/mia, tom:gratos,
garrafas térmicas, gatomeros, geladei-

ras, globos para lâmpadas, globos
•
• . para lanternas, globos terrestres pata
1
ReqUerellte: Brook Coast — Indústria ensino, gravadores, holofotes, hidr6de Apartihos Eletro. Domésticos (Ltda. niêtros, incubadoras, Indicadores de
•vácuo, instrumentos de alarme, InIfcel: São Paulo
terruptores, isoladores, lâmpadas de
• Classe 8
cristal, ~padas incandescentea,
Artigos: Abajoura, acumuladores, /limpadas comuns, lámpadasilaiih,
actinômetros; amperOmetros, amole: lamparinas, lactômetros, lentes, liquicedam- de rádio e freçaleneia. ane- dificadores; lanternas magicas, limmômetros, aparêlhos de televisão. padores de parabrisas, luzes trazeiras
aparelhos diversos usados em vei- para veículos, lunetas, maçaricos de
culas, aparelhos de ar condicionado, soldar, caldear e cortar, marcadores
aparelhos 'para Iluminação, inclusive de passagens, medidores, microscópiOs considelloados acessórios de vei- dos, misturadeiras, máquinas falancula; aptrelhos para anúncios mera- tes, mostradora para rádio, microfonlens, aparelhos aquecedores e medi- nes, niasçaras contra gases, micrómedores, aparelhos cromograficos, apa- tros, nivela, óculos, objetivas fotográrelhos de barbear elétricos, aparelhos ficas, Pilhas elétricas, pedômetros,
registradores e medidores de distan- pluvillInetros, pirOmetrOs, pistolas de
cias, aparelhos para purificar águas. pintar, pingo, pinos de tomadas, paaparelhos de sinais lampejantes, apa- nelas • de pressão, pickaupe, paras
relhos reguladores de gás, aparelhos raios, propulsores, paineis de carros
da galvanoplastia, aparelhos didáti- quadros distribuidores de eletricidade,
cos, aparelhos cinematografias, apa- "queimadores de óleo, quadrantes ,e
relhos automáticos jaus acender e acuastes para observação meteorolóIs. •
regular gaia aparelhos para separa gicas, refrigeradores, rádios, relatotwvol
café, aparelhos para aquecer sedifa res,, -resistalos Sejógios de ponto, de
-no?
ciai, -aparelhos para experimental pulso, de bolso, parede; despertadores,
drenai, aparelho para destruir ince contadores e medidores de quantidatos, aparelhos de ótica, aparelixl de e volume radiadores, retentores de
pulverizadores, aparelhos para agua- graxa e Cdeo, receptores, regadores
cimento de água, aparelhai gerado automáticos, registros para vapor,
res eletro-quimicos, *Quilha para gás e outros liquidas, quando não
recepallo, reprodução de sons e unia considerados partes de máquinas, aea.
dos, aparelhos automáticos elétricos toras paia luz fluorescente, registrade passar, aparelhos para espremer dores, resistanclas elétricas, rolays.
frutas e legumes, aparelhos de alta sorveteiras, sorveteiras elétricas catensão aparelhos para torrar cereais, seiras, coquetes. sinaleiros, sereine de
aparelhos de proteção contra
alarme, soldadores elétricos, toca-dis4
tes., de operários, aparelhos afladores cos, tomadas e Interruptores elétricos,
de ferramentas, ' aparelhos -distribuis torneiras, - tubos acústicas, termeanedores de gabão e de desinfetantes iras para observação matereologica.
Parai instalações sanitárias, aparelhos talar:ópios, tacômetros,taximetros.
Requerente: Cia. de Laticinios
esterilizadores, aparelhos pacificado- trenas transformadores, telefones.
•
•
• Vossourense 8. A.
res„ aparelha :para analises, apare- tripés para fotografias, válvulas para
Local: RIO de Janeiro
(Ø5. apateihos pasteu- tostadeirgs telégrafos transistores
o',reau;adoresi e es- radias, avfavulas elétricas seta yágio,
,n ‘t• .4•1 Classe 41:abi tara .ita
*asada '' e do" fluxo ventiladores,. vais
a eléttlatala - • as•
Artigo: Manteiga

•

Janeiro

1963 693

Na 836.373

esequerente: Afifi Lotit Bichar
Filho Ltda.
Local: São 'Paula
Classe 33
•
Titulo
1
ri9 836.373

Requerente: Indústria de Bebidas
' Milani S. A.
•
. Local: São Paulo
'Classe 42
Artigos: Whisky
• Z4v 836.374

-Requerente : Afila Lotfi Ifichara
& Pilho -Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe 60
•Baldo de atividade: Confecções
Na 836.376

Requerente: Teobaldo de Souia
•
Local: Guanabara
- Classe 8Artigos: Reprodutores de som, recep.
tora de som, gravadores de som, ala
to-falantes, microfones traiu:nisso.
res, toca- , autodiátolos, ou Mios
amplifleadore's de som, instrtuneatos
de precisão, instrumentos científicos,
aparelhos físicos, telefones, transige,
toras, aparelhos de transmissão •
recepção de som.

lirmlifRIABRAVLEIRA
Requerente:

— Irma°,
Knopfholz L .A. Indústria •
comércio
- Local:' Paraná

•
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É9 836.384

ke4.,.„.„ a bz.,u,r:
lu:medes, vaGoe. :Liuu/15
h>te, a s.que S, .a
livroS. 11.10e1hálui, n,,,a011.5, sacos e

Altigos: Artea,us ue ¡nademo, a saber: in.a:a4, 14.teu,S,

eia.sse

saizstancias
Arinos: Artelaam
ti:uai:meai) a bau;
razsa,as, vausta, irasquemas, c/uai-meiXEW, cautaa, cup ons, ka.iG:tó, eapt4 Cle
portaalotais e iivrus,
onaves. porta-ilibas, po,ta-iuquers,
mocinlo.s, poisas, sacos e saco,as

clusse

Artigos: Artefatos ue párlha ou fibra,
a s4,,uer: ma.as, asa.e, 4116,S, iras-

de 1968

Classe 32
N.° 836.402
Artigos: Album 14apruâsoa, almanaymes, anuarhos ,boie.an.s, cadernos ira.
hirebbos, caco-ogos, /vincais, rouleÇues.
cadernos impussus catsuogos, toinetoinetins, LIgUrinos, praus, 'Noa.
pac ‘os, revistas, prços teatrais, cine.*INDÚSTRIA BRASILEIN.
matográficas, programas de radio e
televisa°
Requerente: C.:rvejaria Astra S.A.
N° 836.393
Local: :Fortaleza
Classe: 42
Artigos: Cerveja
14.0 836.403

.SAXÔNIA'

Stak,u.tte
(d....J.De
ellaperelaa., ettaali, eau0j0e, Lapa.: cie alumias e ,¡ros, porqs-olocos

Janeiro

Requerente: Filbrca de Oragataâ
"Laçoieith' Ltda.
Classe 36
Artigos: * Gravatas do laeofelto
N9 836.385/386

ASTRA

PROGRAMEC

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'etmavo z A:mia90c

es,OJOJS,
Requerente: Czrvejaria Astra S.A.
pszas capas ue azuis e uvros, mo- Reauerente: Prograrnec — Serviços
Local: Fortaleza
cin,as, bolsas, s,•.-. cos e saccams
Mecanizados, Orgaruzaçao e AdminisClasse: 42
a.,
tração
Ltda.
Artigos: Cerveja
N.? 836.380
Local: Guanabara
N." 836.404
Classe 50
Artigos: Prestaça.o de serviços de me.
-.
irt
canzzação cm coiziobilid.f.de , arrendaÁ ‘,..4)?
m.< v.o de máquinrs para esse fim.
planejamento e trgar.izaçao de emPresas, gerencia e administração de Requerente: Igreja do Nazareno do
qutre.....-.
marcos
Vinicius
Teles
It e
Brasil
bens e negócios de terceiros
Locai: Guanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: São Paulo
Classe 50
Classe 32
Titulo
Classe
Insignia Comercial
a ITI1 rca supra
Apl len lo : Ser
Requerente: Czrvejaria Astra S.A.
N° 836.387
ap.2.reoso rl..s‘utado
Local: Fortaleza
N. 836.394
ensino do Aliabc,.o Braille a mentes,
Classe 42
que eges, possam transcreArtigos: Cerveja
a tun
ver para cegos
N.0 836.405
dmi.dr.10
N° 1336,331
- =1,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
4P? /

ed A, "9;

GLUB

METARELA)(,

••

1,,00ttim100
Requerente:
Maragllano Lula
Local: Guanabara
Classe 3
Artigo: Tranquilizante
N° 836.388

P ...q . -.s re nte: Roberto Azevedo Gomes
Local: Guanabara
Classe 33
Sir.al de Fro1ag,-,0(10
•
-•
• - ••• --- •839.82

UM. GOLE DE SABOR
Requerente: I2,reja no Nazareno do

Bra:11
Local: São Paulo
Nome Civil
N. 838.395

!requerente: Luis Alves & CL.
Lival: Ceará
Classe 41
Artigos: Café em gr60, torrado e
moldo
N 9 836.389

Limitada
Local: Guanabara
Clasea: 8, 11 e 44
Titulo de Estabelecknento
NP 838.398 •

FILTERELÃ

Titulo
N9 838.392

uta

kriaaft-ti

C Se

•¡,..titaci.uticos
r.o travarn Ato da biparto( . 1 nn.,....:su!:•tinq er,tz:i.tia por en.• f*.• ' . !•• •J s nen I'G ic-4i' ist,rhio
:
•••• •
r

Requerente: Cia. Melhorament0a otta
no Paulo — Industrias de Papel
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Álbuns, brochura., folhetos,
histórias, UM% pro:593. PUbliellça"
revistas e romances, todos trapressCs.
— Programas radiofeeilcoe e de televisão
N.° 838.407

Requerente: S.A. Fábrica Leite &
Alves. Industrial de Fumos
Classe: 38
Artigos; Na classe
Requerente: Cia. MelhorantintoA da
Clame: 41
São Paulo — Indúsuls. ,; de Papct.
Artigos: Na clame
Local: São Paulo
Classe: 42
Cla•isc: 32
Artigos: Na clame
AregrÉ: A.11,unf.. , ho;:i turas, mamais.

INDUSTRIA BRASILFIRA

¡kr !:

Requerente: Cztvejaria Astra 8.A.
Local: Fortaleza
Classe: 42
Artigos: Expresão de Propaganda
N.° 836.408

Requerente: O. H. Molon dt Cia.

Rol ialrente: Igreja do Nacarino do
Indústria Prasileira Brasil
Local: São Paulo
R e• (1'1,31n te: Ormonotezapla alentar
Requerente: Coinptroller — ContabiClasse 33
do Brasil S. A.
lidade e Despachants
Titulo
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe 3
Classe 93
Classe: 50
A ti aos : Um produto farmaceutico
Titulo
Aplicacio: Prestacgo de serviços de:
indt . ado no traternen:o dos espasmos
836.391
N9
auditoria, contabilidade e despachante
lla musculatura lisa
Reqacrente: Igreja do nazareno 60
NP 838.391-401
N" 838.382
Brasil
Local: São Paulo
Classe 33

myDocALig

GLUB -

dr

!';,:!°,4a. do
slú

Classe: 43
ArW"-: Na clwse
.Clas- 1, : 41
cfn••••s,;

histórias, 'livro:3,
t, as.
reyigtas e •N1E).!),;:: rgl!)!:
PM;ratt:ai*,•

I

•

Quarta-feira 31
1‘.9 898.408

Ve4cted 4.440,1
!Rei/gerente: Cia. Melhoramentos o*
São Paulo — Indústrias de Papel
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Álbuns, brochuras. folhetos,
, livros, prosas, publicaaroes,
revistas e romances, todos impressos.
— Programas radiofónicos e de VeleVisto
,
N. 838.415
coligragre de ~ate • Platffele
.
do

•
DIÁRIO OFICIAL

'Ne 836.422
!agem; fios de; coser —Lnflas Ge:
costura — tinam de: creches — iinnas ue lãs para,: nanico para tecelagem — fias de: rios de celuiasu
paia tecelagem; tims de uso comum) Cobertura Nado-MI
lios em geral para tecelagem; tias
plásticos para tecelagem; tios d.ejuta para tecelagem: fios oe:
~Ido Jardina da
As — fios de:" linhas para Dordar, Requerente:Silveira
unhas para cozer; tinhas para •daLocal: cimmabara
cotar; inibo para tecelagem; LO4
32
novèlas de lã; novelas de_linna; na. Artigos: UmaClasse:
publicação periódica
len para tec4agem de: pearia
para tecelagem — fios de: plásticos
Ne 836:4213
para tecelagem; fios; rpm para tecelagem — fios ,de;*sêda — tos de:
(tecelagem — floa para: tricotar —
lios, linlias e lila para trio:Oen
.
_N.e 836.421.

.

Requerente: Sociedade Untversittria
Ge Ensino Superior e Cultura —
SUMO
Loca': Guanabara
Cla se: 33
Titulo
P.e 836.414

s. tà.' •
3‘oz> 2914°
to 'e
•
cp‘ss\304
'
se*

• Requerente: Construtora Sultepa
B.. A. — Terrap.anagem
Pavimentação S. A. .
Local: Rio Grande do Sul
Nome comercial

faculdack arostletryfij

Ne 836.429

Requerente:Al godoeira 00c:frema"
Limitada
Incei: São Paulo.
Nome de Empresa
Requerente: Sociedade Uniam:Una
Ge Zusino Superior e Cultura
Xe 838 422•424
SUEBC
Lecax : Guanabara,
CU se: 33
Titulo
N. 838.417
stvccat . ,DzizirEurEceid Ess
itruzos E VAI4R3IS xenr(.
aros hrEA.

Requerente: Banco Nacional de In-

tio

C' O R A.

quetas, notas fiscals, notas promissdr:as, papel para escrever e Para

investimentos S. A.
". rixas triii .Bms ile i ra de ,

Requerente: Sobrado Cabelelrenoi

Ltda.
Local: tsuanabara
Classes: 33 e 48

'Minero de negócio — Titula

•

N' 83&43t

•

RIOCREEM
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Riccreem — Sorvetes
Indústria e Comércio Ltda.
local: Guanabara

Classe: 41
Artigos: Sorvetes
1q°- 138.425

'CIASA • C*, Industrial

Requerente: Ciasa — Caiu Industrio
da Alagoas 8. A.
Local: Alagoas
Nome conitecial
Na. 836.430-31

Requerente: e l ege — Caiu Industriai

_de Alarme 8. A.
Xocai: Alagoas
Classe: 41

Pare distinguir amêndoa da ceara,
nha de caiu, ancas de fretas. bares
em geral, farinhas nutrientes

Cicusse: 4 •
Para distinguir Men da casca Ia castanha do caju (Cardol)
lee 838.438

Requereste: R. Moa G CO., fie.
Local: lironx. Estado de Neva *Park,
Estados Uradoe da América
Classe:
Artigos: Maqui nal( para a indústria
de impressa" inclusive prensam ano

PreSsorae. etdibiatilento enodado e

partes dos meteoro; torras circularei
Requerente: Mala Direta Ltda.
•
Clame: 11
Local: Guanabara
„
Artigos: Serras circulares e tiritare
ferramentas
e eouipamento de
¡Atividades: PromorA
: er publicitária
=
1
cutelaria
-orviços de cobrança, distribuição de

Requerente: Banco Nacional de In- Pubneagiles e impressos por correio

ou domicilio
. verdmentos S.A.
• Requerente: Algodoeira "Ocirema'!
locai: Guanabara,
'33L43
Limitada
" Nome Ckintercial
Leu]: São PAULO
•Classe: 4
1Le 836.426
Artigos: Algodão em brido, algodão
em rama. ~dto- parciainaursi preparado e carece de algodão
• Ciarei 22
Mitra: Pies' ele geral para 'tecera~uni. nana, de
•
g" e pra uso
costura.. laira . bordar, para tricota.
Requerente: Artur Vestuário
.liqutgem, exceto barbante: al godão - to Requerente: ',Itevnaido Jardim da pamentes, CconAreio a Indústria
Silvdra
de: iirreartto para tecelagens tico
Ltda.
Local: Guanabara
Local: PM flrantee do Sul
de: bordar "--t fios Ans ' rniaiet ware:
414
Clicres:
yen
pare
+colear:Pu'
ele
ele: P4
eni!
o
eihNtr
carretéis' de Rabo; etbildett Para tece4 Artigos: Uma publicação "periódica Artigos: Artigos de Vestuário em geral

Poder: J

Sobrado
Cabeleireiros. *
Ltda.

3Õ14.

eiscadernaçá,o, recibos, rótulos e,

Requerente: « Ancora" Distribuidora
fatiaras
da Títulos e talares Mobiliários LiClasse: .50
mitada
aerviçon Operações bancarias em
Local: São Paulo
geral; investimentos, caiado e finesaClasse: 50
Artigos: Compra e venda, por conta danaste. ssorretagenr, aduaneis'tração
de bana e de ~ires
a e de terceiros, rlata, PnioroiJ a Prestação. • de tttulos e vaN3' 834.425
iares mol~os .
1••n•n0":nn
N.e 838.419-420
Jaliapioi
*Banco Nacional
1#09 "1/ 0"-e .TREMA

• 836.433

Requerente: Mala Direta Ltda.

vertioseatos 0..s.
laca:: Guanabara
Local: Guanabara . .
Classe:
Clame: 2ã
Atividade: • Promocties PubliclAioas.
Artigo Açõss, apótces, Penas, trai- serviços de cobrança. distribuição de
Requerente: "Ancora" Distribuidora los, tartazes, ~es postais, displaya l'''• *licaoliea e Impressas por correio
distintivos e escudos
cu-. a domlcflio.
-.
do Titulas e Valeres Mobiliárias U.
Classe '38
adiada
Ne
836.430
Artigos: i,xtata:or de 7pape1 semiLocal: São Paulo
impressos, a saber: elbuns, agendas,
, Nome de Iimprésa
blocos para correspondência, capas
}te 836.418
para albuns, livros. e documentos, cai
toes 43 deita e comercial, 'beques,
dtiPtlicates, enreloPea. envõincros. eti• S.A,

as

. de Alagoas 5, A:

,0netas Juridietaí -

Banco Nacional,
de Inveátimentoà

Janeiro de 1968

(Seçãn 111)

Ne 898.439
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691 Cesasta-feira 31

/14 838.444

Classe: 1
Artigos: Pradulos quimicos para eletrochaper miento, mas são incluindo
boro o ou seus compostos
_
_
IV 836.440

Janeiro de 1968

Termos deposita-dos em

N9 836.451

20-13-67

No 836.454
•
,it
éliwx
...._
- etiar
S
v

SCOTCH MORti FINE Wtti9AY ~EM
-

FRIGEMIC

Requ e rente: Dsstilaria Medellin S. A.
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcóolicas e fermentadas. 31ÃO incluídas sa classe 3
-No 836.445 -

Requei ; • lite: General Motota do

i

anu BR muni 4'

Requerente: Cia. Vidraria Santa
Marina
Local: ao Paulo
Classe: 14
Artigos: Algodão de vidro para tiiW,
i,
s
rl
Industriais,
ampolas
de vidro, bules
4314
de vidro, caçarolas de vidro, espelhos
!""à Ugri&A•
. 4 'ÀD
" (4
de vidro, caçarolas de vidro, espelhos era geral, frascos de vidro, filtras de vidro, jarras e jarros da
vidro, recipientes de vidro para tina
Requere:ai.; Sercring Aktiengesease
culinários e ornamentais, travessas
aliar(
Federal
de vidro, vasilhames de vidro para
Local:
Requerente:
Tribuna da Medicina cozinha, vasilhames de vidro para laAlemã
Editóra 1..:
boratórios, vidro comum, vidro cds-Classe: 3
tal, lustres, viclio industr fci e vidro
Deut iiche kir- estueis: Um preparado indicado sa
• •lit. ilj" ..1
. 50
laminado.
ho ouse a a pia
(eis: .5 -cie , (I sela, casa. Mit T2i.senAplicação: ir:lyrincos
C l asse: 15
akter lia msg,
• ._
N"
836
.
446
Artefatos Lie Pui celana, louça vidra-.
1.-a 1. Divr.. eltiorf - Alemanha
N'? 836.452
Brasil S. A.

1..n /Mi

Sito Paulo
Cia ;r:ç 8
R.ef era do ,•,ts, aparei/l•s
rios e pert o lises
N' 836.441

VELOURS
. !1

Clits;,e: 1
Pi ndutn s quiraieos para eletroel:awa menio

13 ft A ?, O 13

--

N" 836...AS

Requereiae: J. R. Gelgy S. A.
Local: Basiléia, Suíça
Classe: 3
Artigos: Um preparado indicado sa
dermatose
1.19 836.447

A
".."/

8

4. .""

r4

II,Tr;j 3TRI A
-

13

"!

ILIIR

:1":1ÊVE:13i`

,4s.
‘4

'<o;
fi 41

•

mantegueiras, pires, pratos, sopeiras,
saladeiras. travessas, tijelas. mearas,
bules.
Classe: 32
Álbuns de revistas impree.:as,
rios impressos, almanaques impressos,. catalogos inunsesos, uoictins napressos, folhetos impressos, figurinos impressos, jornais impressos, listas teiefeinicas impressas, livretos e
publicações impre.ssas em gerai, làvros impressos, periódicos impressos,
peças teatrais, cinematográficas, revistas impressas, prç:ramas de radia
e televisão.
Wo 836.455

Requerente: "Antuerpia" Produtos
Alimenticlos Ltda.
:
Artigos: Açúcar, amidos, alimentaCão de aves e animais, arroz, bolos,
bolinhos, belas, biscoitos, bolachas,
Requereste: Farbenfabriken 13ayer banhas, croquetes, chocolates, caneAktiengesellschaft
la. cravos, carnes chouriço, café,
Local: Leverkusen Bayerwerk. Repú- chá, cereais, doces, ervilhas, festa°,
blica Federal Alema
milho, lentilha, fubá, farinha de tilClasse 23
go, farinha de mandioca, trios, ta-.
Artigos: Tscidos em geral
reto, leite, manteiga, queijo, requeiCAPARA()
Classe: 34
jão, tesos comestivels, sal, salame,
Artigos: Cortinas
frutas para fins alimenta---- N9 838.448 — sorvetes,
res, mortadelas, mostarda, paios, fru- Requerente: Agro-Industrial Jequb•
tas séces, passaras e cristalizadas
Ubá Ltda.
Local: Minas Gerais.
N9 836.459
Classe: 41
Artigos: Doces de leite, doces em
pastas e compotas.
_
836.456
1.0155f,TRIA BilASMIRA
Requerente: Manufacture das Montres Universal Perret Fréres S. A.
Local: Genebra. Suíça
Requerente: Cia. Vidraria Santa
N.kil•e".;
Cj ssse :8
Marina
Artigos: Relosios, do -q.:criadores, oro_
Loco nametros, mostru.dor, .; emecanismos
Classe: 14
•=r
Para relógios
Artigos: Alsedão de vidro para fins
industriais,
ampolas
de
vidro,
bules
Dl' C36 449

?
A

da para uso caseiro, adornos, bebedouro, bandejas biscoiteiras, bombaneiras, talheres, jarras, licoreiras,

r.P.e)

Fte ‘werente: Italtel S. p. A.

Milf.o, Itália

Classe: 6
Ar i ninas e suas partes In-

UNISC)N1C

¡liai incluídas nas cias%
ns 7, 10 e 17
CStsse: 8
•
ifl.-t
remela oç de preci
A r r.
tealtir eos: aparelhos
ia -'1 s-eas
s C; - .mini; instrumentos e apainsales de tôda a
rse •
easrelhos
... e .

• ; t;:•!:tsi
exc.! ; Apa-•
1.0;;
t, • .
á! ices; ess • ofeaSsis: ek!, n;
iras fa'ani.tt
'
!.• • .•
%ravral,.4 e filiv.L.;
.•c
revelad.is"
N" 836. -143

°‘,. árt.k.
"L:)1••••

1-FALTE'.

CO.,.(30M7Y4

de vidro, caçarolas de vidro, espelhos •
ASILIIkA
de vidro, caçarolas de vidro, espeINDUSTnIA
lhos em geral, frascos de vidro, fil.
tros de vidro, jarras e jarros de
vidro, recipientes de vidro para fim, Requerente Papelaria Borges art.,
1..
•
vazio)
culinários e ornamentais, travo: ssas
Classe: 17
de vidro, vasilhames de vidro para
Artigos: Na elas-%e
cozinha, vasilhames de vidro para la• • • -----boratórios, vidro comuns, vidro cristal, lustres, vidro industrial e vidro
N° 836.457
laminado.
Requerente Papelaria Sorgo! Ltda..
Classe: 15
Loc. •
aulo

Artefatos de Porcelana, louça vidraClasse: 38
da para uso caseiro, adórnos, bebeArtigos: Na classe
Requeenite: J. R. Geigy S. A.
douro, bandejas, biscoiteiras, bombo•
NO 876 . 453
Local: Basiléia, atilara
neiras, talheres, jarras, "tenreiras,
Cise: 6
•
Classe:
2
mantegueiras,
pires,
pratos,
sopeiras,
Nlar;I:;11;tS
e
:sias
Psetes
1
A:•1•
não iscluidss lei eli:n s:ea Artigos: Proclue's quimicos usados na saladeiras, travessas, tijelas. xícaras.
agricultura e sa silvicultura
bules.
ris 7. 10 c 17
1
N° 836.450
Classe: 32
Casse: 8
Álbuns de revistas impressas, unialost ruinento de pre&sáo.
rios impressos, almanaques impresIltt», cietv i ficos:aparelhos
'tias( r
sos, catálogos impressos boletins im-es. tv,..) comum; isstruinentos e apapressos, folhetos impressos,
pressos,
os, figurifelhas didáticos; moldes de tôda a
nos impressos, jornais impressos, lisf.,.pi.('le; acessórios de aparelhos eléides
:
R..queronte:
Fernando
Costa
53.
tas
telefônicas
impressas,
livre ," e
tzic03 inclusive víavulas: lama:Idas:
publicações impressas em geral, liLocal: Guanabara
• oasu'et.i: fios; soquetes. etc.); APS.Sinal de propaganda
vros im p ressos periódicos impressos
Requerente: José Severo Moura
r..ita;••; toloaráficos: radiofônicos: ciClasse: 33
peças teatrais, cinematográficas, re- Belíssimo e Paulo Roberto Be:Bastiu*
e, scI ogriificos: máquinas falantes:
i
vistas
impressas,
nrctramas
de
Gênero
de
Negócio
—
Conjunto
rádio
Cismes: 33 — 41 — 42 — 43
e tc.: discos travados • 111MOS
e televião.
Musical,
.1 Sinal de Propaganda
revela das
is • eeseat s : redis] S. p
toco 1: Sfilão, Ite!'51

;

4
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Na 836.459

/IV

836.485

N9 836.470

Janeiro clk. 1968

C97

Chiam 41
Artigos: 'Bombons, balas, biscoitos,
bolachas, bolos, crocantes, cario:aios, -

chocolates, cacau, confeitos, doces,
droPs. frutas secas, com chocolate,
cristalizadas e em geleia, goma de
mascar, prallnés, pastilhas, pães dõces, sorvetes e torrões
Requerente: Chocolate uuicora 13/A.
NO 838.478
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Bombons, balas, biscoitos, 1
bolachas, bolos, crocantes, caramelos,
MINIO01/11
chocolates, cacau, confeitos, doces,
drops, frutas secas com chocoiate,
Indústria Braelleiro
cristalizadas, e em geléias, goma de
•
mascar, pralinés, pas tilhas, Paes ao'
. ce, sorvetes e torrões.
Requerente: Chocolate Dulcora
•9 838.471
Local: São Paulo
4
Classe 41
Artigos:
:
Bombons,
balas,
biscoitos,
MINTO O'R á
bolachas, bolos, crocantes, caramelos,
Indlotrio
choco/ates, cacau, confeitos, doces,
-•
drops, frutas secas com chocolate,
cristalizadas e em geléia, goma de
Requerente: Chocolate Dulcora el/A. mascar, prallnés, pastilhas, Pães OLocal: São Paulo
•
cas, sorvetes e torrões
/ Classe: 41
N9 838.477 .
Artigos: Bombons, balas, biscoitos,
bolachas, bolos, crocantes, carameios,
chocolates cacau, confeitos, Ocas,
drupa frutas secas com chocolate,
CLII0P11.2:1
cristalizadas e em geléias, goma Sle
mascar, pralinés, pastilhas, pães doIndletrie 3rool1oira
ce, sorvetes e torrões.
No 838.472
Requerente: Chocolate Dulcora S.A.
;Acate São Paulo
Classe 41
•
ir1 AMO
Artigos:
Bombons,
balas,
biscoitos,
Inetantrio BraSileire bolachas, bolos, crocantes, caramelos,
chocolates, cacau, confeitos, doces,
Requerente: Chocolate Dulcora- S.A. drops, frutas secas com chocolate,
cristalizadas e em geléia, goma de
Local: São Paulo
mascar, pralitás, pastilhas, pães doClasse 41
.
ces, sorvetes e torrões
Artigos: Bombons, balas, biscoitos,
bolachas, bolos, crocantes, caramelos,
N9 838.478
chocolates, cacau, confeitos, doces,
droPs> frutas secas com chocolate,
cristalizadas e em gelélas,„ goma de
50XLID
mascar, prallnés, paatilhas, pães doces sorvetes e torrões
In-distrio Brosiloíro
/T9. 836.473
,

DUIuitfLK

Indástria Bratilleira

01.00~11
*0.1* II*04 11~~11.6*

INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Rações Ceres SM.
Local: Sio Paulo
Classe: 41
Artigos:
Na classe.
_
836.460

• RAÇOES
CERES 5/A
• Requerente: Rações Ceres
Local: São Paulo
Nome Comercial
141 836.461

rari?NlIt
MMWmWM
MN* IWAIIPI ~o tn*
." im ROAD. MAM ii. *4IØ*
ND I, trama. camemi wo* ink d
~NI* 11....ex

Requerente :Fábrica firlanon de
Bebidas Ltda.
Local: Guanabara
Classe: .42
Artigos: Para distinguir: Vinhos.
Ne 836.466

SILVESTRE
COUNT:R Y CLTJB
Requerente: Silvestre Counta7 Club
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de BstabelecinaÁto
Na 836,487 ---

SUPER FURNAS
Ind. rasilgira
•
itequerente: — Ancora Indtistria

Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados em geral.
N 9 835.462

MEZZALIRA
Brasilelra

%quarenta: Duratex S. A. Indústria
e Comercio
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Bolachas, bolos, bombooli,
codimentos para -alimentos. compotas• confeitos, cremes, doedl, 4ragencias alimentícias, farinhas alimentidas, farinhas de cereais, farinhas
de mandioca, Butoha de mesa, faSAINT TWPitt
Requerente: Chocolate Dulcora S.A.
rinha de trigb, frutas In natura, seLocal: São Paulo
cas, em calda e em conserva. oleias
Classe 41
alimentadas, laticínios, inacarrao.
Artigos: Bombons, 'balas, biscoitos.
massas alimentadas, massas de tobolos, crocantes, caramelos,
mate, intilhoe aliznenticloa, óleos alf- Requerente: C/loco:ate .Utucora 3.1k, bolachas,
chocolates, cacau, confeitos, doces,
.
mentidos, talharim.
Local:
São
Paulo
_
drops, frutas secas com chocolate,
Na 838.488
cristalizadas 'e em geléia, goma de
Classe 41
ies &iArtigos: Bombons, balas, biscoitos, mascar, prelinés, pastilhas, p
ces, sorvetes e torrões
bolachas, bolos, Inocentes, caramelor,
chocolates, cacau, confeitos, doces,
PEÇUENO POLEGAR
N9 836.479-481
drops, trutas secas com chocolate,
Indlintria Brosileiri
cristalizadas e em geléias, soba de
mascar, praliné,s, pastilhas, pães dere" sorvetes e torrões
! • JOLIVIN
Requerente: Chocolate Dulcora 8/A.
Industrio Brandi ei ro_
N9 836.474
Local: São Paulo

som

eté

es'e"

9kV 4 ti

Requerente: — Ancora Indústria
Local: Bito Paulo
.
Classe: 36
Artigos: Calçados em geral.
—
.N9 836.483
.

VERIAlt PAbbEIC

Zadaorta~illatu

• Classe: 41
Artigos: Bombons, balas, biscoitos,
bolachas, bolos. procantes, caramelos,

• ROSA NEORA
Indrin trio Bráeilgra

chocolates, cacau,- confeitos,- dOces,
drops, frutas Moas com Chocolate,
cristalizadas e em gelélae, gomes de
Ind. Brasileira
mascar, pralinõs, Pastilhas, Paes do- Requerente: Chocolate Dulcora
Local: São Paulo
ce, sorvetes e torrões.
Classe 4 1
Requerente: — Ancora Indústria
Na 838.489.--Local: São Paulo
Artigos: Bombons; balas, biscoitos,
bolachas, bolos, crocantes, caramelos,
Classe: 38
chocolate, cacau confeitos, doces,
ble0 D5 MI
Artigos: Calçadoa. em geral.
droPs, trutas secas com chocolates,
Indiistrio
Brasileir8
836.464
N9
cristalizadas e em geléia, goma d't
mascar, pralines, pastilhas, pães doces, sorvetes e torreei
VERLON WILITAR . Requerente: Chocolate Dulcora 8/A.
N9 - 836.475.
Local: Sito Paulo
._
Classe:
41
Zadástria Brasileira, Artigos: Bombons, balas, biscoitos,
.• BOSSA 1:001
bolachas, bolos0 crocantes, caranagiqs, /ndastria brasileira •
.ehocolates,
cacau, confeitos, eUides.
El2o4,-kente: — Ancora Indústria .arOPs, frutas skas com chocolate,
'Local: São Paulo
, •
cristalizadas e em geléias, goma de
passe: 38
mascar, prallnes, pantilhas., nées do-. Requkren te : Cht.colat elléalbora 8.41,
•
ce, sorvetes, e torrões.
Local; Cão aulik- •trtlgos: nakad9S em gero,
.
n

Requerente: Bebidas Jollvin 'Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41 •
Artigos: Arroz, bscoitos, café, açúcar,

carnes em conserva ou não, ~colem
te, condimentos, doces, frutas secas,
farinhas altmenticlas, geléias, gordtto
ras, massas alimentícias, latiOloi0S,
óleos comestiveis, rações, sucos deI
frutas, refeições enlatadas, cereais 6.
feijão
Cla,sse 43
Artigos: Aguas gagosaes artificiais, bem,
bida sepumantes, sem álcool, guano*
ná, gasosa, emendas para refrigeran40'
tal, refrescos, refrigerantes, soda, atice
de frutas, elide se xaropes, ligues dO
•

mesa
1
Classe 44
Artigos: Aguardente, aperitivos, bitn
brandy, conhaque, cervejas, em:
•

es para "bebidas alcoólicas, ter.'
tend
net, gim, licores, nectar, ponch,
suco de trutas com alcool, ?bilras guio'
nadei, vinhos espumantes, vermute
I
"Soe e uivou

693 Cutne-Mra 31

....n•••!!nmr.n1
..11HNIPB~2...2—....?!•-••n• "mem.

10 A36.482-481

Cesse: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços de reprodução gráLca
N. 836.990

LA.RCAPRI
IS 4.; . g

Capricarnss
S.A.
Locai: São Paulo
Classe 23
Asti:os: Algsdão. aSsaca, cânhamo,
•
casimiras, fss mdas e tecidos
d lã em peças, juta, jersey, linho,
nylon, perealina, rami, rayon, seda
tetteal, tecidcs plásticos, tecidos Impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos (tscidos sintéticos)
Cia.s.se 36
A:Se:os: Biu.sas. casacos, calçados,
casas, cintas, carnist.s, calças, cuecas,
giasatass, jogos de /ingeria, 1112183,
snaioss penhoar, pulover , pijamas
roupão, shorts, soutiens, uniformes e
vestidos
Classe 24
Artigos: Mamares, bóias de tecidos
para ssnhoras, bordados, cordões, ce,cadss de tecidos, debruns, etiquetas,
darços, coberturas para objetos fabrtentretelas, fita, franjas, galões, mantas, otr.breiras, passamanaries, paianilhas, rendas, racies. sacos e telas
para bordar
Ns. 836.485-487
Z

•

i

I k? :

DIARIO OFICIAL (Seção

14.1

S.IVRIVX
INDÚSTRIA 3!....1.2!IXMA
Requerente: 4.Ciadipras Comercial e
Distribuidora de Produtos Alimentícios
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: isque:ros e pedras de isqueiro
N. 836.491
X
radtie t ria

".‘

"Brasil'airm

III) •

Classe: 2
Artigoa: Adubos, baraticidas. carrapa-

Janeiro de 1968
N. 836.504

acidas ,desinietantes, dettunadores, tertuizante. do solo, fungicidas, toraucs
,SIC
SERVIÇOS De
das, pernasulas ,hcbssioas, insescidas.
' INFORMAÇÃO 011.1ÚRALI.
microbic.das, dieos para tia; veterana
rios, ratices, :mechas, sabá° aesintetatues, vacinas e unguentos
tegsterente: Sic.
Setseços de Infos'.
mação Cuiz ..irai Ltda,
N. 836.496

g 2 3.
Ind48trie

Local: Guanabara
2.5
Artigos: Ações, apólices, bandeiras.
bónus. cartazes, copias totográficas, copas lotostáticas, desenhos, diplumas,

tampas, figuras flâmulas. fotografias,
Requerente: S. G. Russo Indústria e gravuras, letreiros maquetas, Mios, ta.
boletas Siados e vistas paisagisticas
Comércio
Locai: ião t'aulo
NS. 836.505 — 836.506

Classe: 46

Artigos: am:do, alvejantes, anil, água
.avadeira, cera para soalhos, detergentes, esponjas de aço. Motoras, lã de aço.
pomadas para miçados. palha de aço,
preparados para polir e limpar madeira.
INDÚSTRIA BPASILEIRti
vidroe e objeos, sabão comum, sabão
em Fs. saponaceos e velas
Requerente: Indústrids Quimicas Espa.
NS. 836.497 a 836.503
gíria Ltda.

DDTOX

Classe: 02
Requerente: David Bem/ungi
Aritgos adesivos para fins sanitários,
Local: São Paulo
água de cal desinfetante, água oxigenaClasse: 17
da desinfetante, bactericidas para fins
Artigos: aparelhos duplicadora% de cósanitários, cal desinfetante, cai inseticipias, arquivos, caixas registradoras, caida. colas para apanhar insetos, colas
xas autênticadoras, cofres, ichários, mápara fins sanitarios, liquidas desinfe.
quinas de apontar lápis, máquinas de
V
untes, formicidad hufgiçidas, salitre do
ca:cuiar. máquinas de endereçar, máqui•
chila, sabão desinfetante e soda cáustica
t Inedistri.a Brieeildri4
nas de escrever .maguinas de grampear,
Classe: 50
máquinas de registrar, máquinas de soArtigos: Serviços de dedetização
,• •reute: :Lanifício Careórnio mar, máquinas registradoras de uso em
escritório ,registradores de uso em es
s.a.
N. 836.507
Local: São Paula
critheio
Classe 24
Requerente: Construtora Sultepa S.A.
N. 836.492
CAFÉ PAlTUNA
Artigi,s; Artefatos de algodão, nylon,
—
Terraplanagem e Pavimentação
plásticos, cânhamo, cariais juta, ia,
Local: Rio Grande 4o Sul
INDOSTRiA !RASAM'
linho, pano-paco, rani], rayon, seda
Classe: 16
siatesal e outras fibras:: Alamares,
Artigos: Material exclusivamente pata
btilstis de tecidos para senhora, borconstruções, a saber. cimento, balaio- Requerente: Indústria
dados csrdões, cadarços, coberturas
e Comércio de
pura objetos fabricados de tecidos,
&e.% argamassas, asfalto. argila, blocos.
Café Monte Alegre Ltda.
debruns, etiquetas, entretelas, 'fita,
placas, chapas e colunas para pavimenLocal: Pará
iraisSis. galões, montas, ombreiras,
tação e construção, caibres, caixthos,
Classe: 41
Chiam 36
cal,
esquadrias,
estacas
astuques,
estrupas _acartes, palmilhas, mudas, réArtigos: Café em grão, torrado e moldo
turas,
forros,
grades,
janelas,
ladrilhos,
, s, sacss e telas para bordar
lajes, lambr:s, macadame, madeira preN. 836.508
'Ar: . : Blusas, casacos, calçados,
parada:, manilhas, mármores, mosaicos,
•
cintas , camisas, calças, cuecas.
pedregulhos, pisos, poen& portões, tajugos de lingerle, meias,
O C IREMA
ina:lis penhrtr, puluver, pijamas,
cos, te:has, tijolos, tubos de uso exclutoir . shorts, sou ticru, uni/mima e
sivo em construções, venezianas, vi gavestidos
mentos e tintas para paredes, muros, iniduârtrict
Clame 23
portas e janelas
Requerente: Algodoeira eOciremits,
Arti¡sss alsodSo, alpaca, cânhamo,
Classe: 25
netada
cetim, casimiras, fazendas e tecidos
Local: São Paulo
de lã cm peças, juta, JerseY, linno, Requerente: Pabrizlo Fauno 6 Cia. Artigos: Plantas, maquetas, cartazes,
projetos, prospectos e desenhos
nylon. percalinas sarai. rayon, Seda
Ltda.
Classe: 23
ratural, tecidos plásticos, tecidos iraLocal:
São
Pau/o
Classe: 32
Artigos: Tecidos em geral a saber: —
pertrwaveis, tecidos t epano couro e
Artigos: Jornais, revistas, almanaques, 'aparas de tecidos: batista; fazendas em
veltakai (tecidrss sintéticos)
Classe: 42
folL:etos. calendários, livros, prospectos peças; falar; linhagem; morim; musselt
Artigos:
Vinho
cinto
de
mesa
N. g=o 988
e pubdlicaçties impressas
ne; organdi :paco-paco; pano-couro
N. 836.493
Classe: 38
panos em peças para qualquer fim; per.
Aelgos: Agendas, álbuns, blocos para cal; percalina; retalhos de tecidos; sarCON3110.11TEL
anotações, capas para documentos. car- ja; ginjinha; tafeta.s; tecidos em geral;
BSTAXPABLIL INDISTIMAL teou
de vistas e comerciais. cheques. tecidos para quaisquer fins de peças;
Indústria Brarileira
duplicatas, envelopes, enviSlacroa, eti- tecidos revestidos de qualquer mater:a1;
AILITRIL
quetas, faturas, livros em branco, no- telas em peças exceto de meta/, remiCOnbtrUS61:3
f;k1
tas pnamissórias. -recibo.. "Shtios. sacos tantas de tecelagem tussa': veludos
Requerente:
Estamparia
Industrial
Arae Moutagens Elétricas Ltda.
e recipientes de papel, papelão ou cartell Ltda.
Loca l: 'Tatui — Estado de SP
tolina, papel para embrulho, alumiaiN° 836.509-511
zado, almaço, de celulose e encorado
Locai: São Paulo
Classe: 50
Classe: .50
Casse: nome de ~réu
ristigos. marca de sery:ços de eletrici-

11cApa.1

.Brasileiret

dade em geral

NS. 836.494 — 836.495

N. 83e.484

6.

It Il1
tachintria Israel/dr*
cq'r;::;„4 Xerç,rd
grafia Ltda.
Locai: São Paulo

Helio-

ALIABO
:teddet ria Brasileira
Requerente: Vicente Salerno
Local: Silo Paulo
Classe: 35
Artigos: solas .saltos e
ro

jr.g?

ch 4s:á

Serviços: Planejamento e execução de
quaisquer trabalhos de engenharia civil, hidráulka e eletro-inecánica, terraplanagem, pavimentações, montagens e
assistencia técnica de equipamento* elé-

tricos, hidráulicos e &cónicas: organização, projetos. estudos e orçamentos:
compra e venda de bathyal!, materiais
e equipamentos para construções em
geral

Caase: If. . 23, 32, 33 e 38 — Titulo Requerente: Cite: — Comércio e In
'.f .ss 1S. 13 • 23 -.. Esfalseia Texto-Química là:IR:ide
1 . ssa
Local: Guarr,st....r:;

•
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Quarta-feira 31
1Classe 12
Artigos: Miudezas- de armarinho, a saber; Adornos (exceto , joais) para enfeitar vestidos e toaihas de mesa; agulhas para Costurar, bordar ou' tricoar:
altinetea comuns; argolas para vestidos,
cortinas e cintos; barbatanas; botões.
(exceto os de metal precioso ou semiprecioso); combates; dedais; tachas corrediços; fivelas; -garras; gritas de metal para vestidos; i.hoses; lantejouas:.
ralssangas e presilhas
Classe 23
ArtIgds: . Tecidos
s'., Classe 40
Artigos: Acolchoados para móveis, almofadas para moveis, aparadores, ar"-r'
inações sdb torcia de moveis inc,us.ve
para escritório; ' armários, assentos acolchoados, balcões sob forma de Móveis,
bancos comuns, bancos de igreja, bancos . de jardim, bancos eacoiares, .banquetas, bares sob torcia de móveis,
- berços, biombos sob 'forma de maveis.
buttets, bureaux,1 cabides sob forma de
móveis, cadeiras,. caixas para rádio sob
forma • de moveis, camas, camiseiros.
campes,. cantoneiras carrinhos-mesas
(inclusive para reteições e escritórios),
colchões, córuodas, consolos, crlaelo-inu‘ do, costaleiras, dispensas sob torcia
de móveis, divans, dormitórios, encostos estolados, escabelos, escança, escrivaninhas. espreguiçadeiras, estantes, es•tatamentos -para móveis estrados • de
cama, etageres, faldistórios; gabinete_
para copa e Cozinha,. guarda-casacos,
guarda-comidas, guarda-louças, guardadiscai ' sob torcia de móveis, guardaroupas, guarda-sapatos, guarda-vesuckis,
mesas (exceto de uso exclusivo em jogos), mezinhas, mesinhas de cabeceira,
mainba de escritório, niesinnas com
rodas (innisive para escritório e restaurantes). nula°, mo.duras grandes.
sob torcia de móveis, mostruários sob
forma de móveis. - móveis de 'cozinha,
móveis de jardim, :novela de varanda
móveis para consultórios, móveis .para
escritõrios.. (exceto cofres e licirános),
móveis para bostipais, moveis para
¡grelas, móveis pára sala de jantar. m6veia para' sala de-visita, móveis para
. sala de espera, otomanas, penteadeiras,
poltrouas. portg-chapeus sob „toma de
! ~eis, porta-dnzeirps sob forma de
móveis, porta-quadros sob forma de.
. móveis. oures, sapateiras, sofás, atunierai
roupeiras e travesseiros

Classe 43
Artigos: Agua gasosa artificiais e nagmapa, ginger-a,e, goaselhas,
guaraná. reirescos em põ, em xarope e
-atulclo„, refrigerantes, sodas, sucos de
frutas para bebidas, bebidas espumantes
sem álcool
•nn1,

N9 836.514

PIRES FRANCO
e

-

Requerente: Pires Praha°
Pará
Nome de Empresa
N9 836.516

SK1

.

Classe 36 .
N9 836.527
Artigos; Agasalhos, aventias, anáguas,
blusas, blusões, baby-doll, bermuda..
cachecols, calções, calcinhas, calças, ca.çados. eaunsas, cintos, coletes, camisolas, gõrios. gravatas, guarda-pó. cuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros, echarpes.
/ardas, tardamento para colegiais, - trai' Requerente: Pábrica dc Carrocerlag
Metropolitana S. A.
das, aaiuchas, luvas, ligas, lenços. griLocai: Guanabara
parias, _mentos', meias, makis, man.as,
Casse: t8
mandriões, mantilhas, penhoar, pu,oveArtigos: Agenr'as, letras de c5mble
res, Peiennes. peugas, 'pouChes, po al- notas premissozias, notas fiscais, tauas, pijamas, punhos, perneiras. quituras e folhinhas
rnono,s, -regalos. roupas para banho e
N9 830.528-529
para esporte. • roupas- proprias )sara o
N,
trabalho, robe. chambre, suspensoncs
saias, 6a:da: de praia, sueterp„ shor,
M ETROPOLITANA S
tes. atolas. siada, paletós, japonas, toucas, turbantes ?,ternos, uniformes e
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
vestidos

Requente: Fábrica de Cartoceriag

N9 836.522

,

..
AC
Ca m isa do Mundo Que Volta

Indústria Brasileiri
Requerente: (Skimillop Indústrias Alimenpcias de Sirvetes Ltda.
Local: Guanabara
Classe 4) e 43
Artigos: Sorvetes, bebidas não alcooli
cas. refrescos 'em.- geral, refrigerantes e
sodas

Requerente; S. A. Indústrias Reunidas
F. Matarazzo
.
Local: São Paulo
Classe 36
. Expressão de Propaganda
.
N9 836.523

836.517

•

• ..,_ CERTA

.

INDÚSTRIA ' BRASILEIRA '

Requerente: Imobiliária Certa Ltda,
Local: Guanabara
Classe: 25 Artigos: da classe.
._
N9 836.524
_ •
Requerente: Lojas Rega) Louças Ltca.\
Local: Guanabara
Classes 1 á 50
'Astenia
N'.836.518-521 •

Metropolitana S. A.
Local; Guanabara
Classe: 6
Artigos; motores.
Classe: 50
Artigos: seriços: Pl otortks e Reforma&

em ônibus

le9 936.530

SAOSA
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA,

•

..*••••n•

N9

:aneiro de 1968 699 ' „.
. ,

ORGANIZAÇÕES S. P.
Requerente: SAOSA — Serviços da
Assistência a Organizações g. A,
Local: Guanabara.
9 836.531
N

!ir

_

IMOBILIARIA5ERTA
1
•

" MUNDO

QUE VOLTA,

Ludilaria Braandral

Requerente: Imobiliária Certa Ltda.
. Local: Guanabara

Casão; 25 — 33 e 80

Artigos: Gênero de Nèg6clo — Titulo
Estabeiechnento
N9 838.525

Requeernter S. A. Indústrias Reunidas
Matarazzo
Requerente: S. A. Fábrica de Bebida)
_.
Cardoso de Gouvèa.
Local: São Paulo
..
.. Local: Guanabara.
, Classe 22
11D1ig-R1.,
Artigos: Fios e Babás em geral, fios' e
Classe: 42
Artigo: Aguardente Velhas
linhas para tecelagem, trie.otagem, cos.
::BETINIA,
tura. bordados e para uso comum
N9 830.532-534
,
INDUSTRIA-BRASIIEIPA
(exceto barbante)
, r.....
Claúe 23
Artigos: Fazendas e tecidos em geral. -..
Comércio Ha- Fazendas e tecidos em peças, aparas
SÉPIA"'
Regnerente: Indústria
ou retalhos
,eee_
vai Limitada
•‘, Requerente: Edit8ra Retinia
da Is
14celt:. CtOi4s
Classe 24
Local: Minas Gerais
Artigos: Artefatos de algodão, de c& •
Classe 36 .•
-'
Nome Civil
Mamo, de linho, de juta, de seda, de
a
Artrgtv:iSaticiAllni de borracha,
.
1
-N9 838.520 .
fibras
tez.
Mon; de te ou de outras,
loa. Sapatos e botas
— tele Mamares, atacadores para. aspartimos criara calçados. bordadas. borlas,
- N9 836.515
.
'traçado:traz cadarços, capas para nig._
,
• .. `.- ,
Vels (não fazendo parte integrante dei+ -. i..-s. - '
: '...
tes). carapuças para coar café, cobertas .
I a
.
Not..
—.A.,
para colehbes, cordões de qualqüer te- i
eido, cortinas, debruns, elásticos para
— ileir
s--0
_. - * Bras
Veithitilios. enfeites, entremeios e entre- ' láddritria
le,),¥;'. feito; fitas, feorros, franjai,
..._
fiMeets não preparadai quimicamente, festão. galatdetes, galees, laços. Requerente: Laboratório Cangar'. Ltda,
Local: Rio Grande do ,Sm •.•
itnintaS; mosquiteiros, nesgas. pahniThis,
n
5
Meia, passainanes, pavios, redeas,
•
'•
Clb,sse: 13 ., r. ---'
,
das, ratice- Secai, sanefas,' sinhani- Atigos; substAnclas..~Icas Produtos Requerente: Piemonte Ooi
vestukrios, telas, vieres e e naparados para seram.11~00,1O2
Agricola Indugr1a1 Ltda.
Was
Wiggrtier`eitle:.
Local' ello Paulo
werge.
mE'dieifla ou $1111 -- - - Got-Àrt
In19 836.513

XIMEX

flIi

1,

700 tuart2,.-fetra.
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Classes: 4 e t
Artigos : Vinagres de vinho ou de álcool, óleos comestíveis.
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcoolicas em vital.
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes e xaropes.
N9 836.535

N 9 836.539

Janeirt de 1968

frescos em geral, refreseos - em pó, em
xarope, líquidos e preparadas, refrigerantes, sucos de frutas para bebidas
e \xaropes para refrescos.
\ Ni' 836.543

TERMOS DEPOSITADOS Eli
31 DE DEZEMBRO DE 1963
9 238.547
14

Requererite: Lea's Littie Reli Boutique Ltda.
Local Guanabara.
Classe: 36 — Titulo.

Requerente: Walter Pierre
Local: Distrito Federal
Classe 19
Artigo: Criação: Bovino, Equino
Requerente: Valentim António RodriRequeernte:
Inter-American.
urangeMuares
gues .
Crush Company. '
Local: São Pau/o.
N 9 836.548
Local:
Evanston.—
—
ratados
-Ouse: 43
--Unidos da América.
Artigos: Refrescos refrigerantes e
sucos de frutas.
Cjaase: 43
Artigos: Bel-,IdaS não alcoólicas, conN9 836.536
eentrados para refres.cos, cuia:teias
para refligerantr.s, pós para refrescos,
refrescos em geral, refrescos ena pó,
em xarope, liquides e pr:parados, reusou
Requeenite: Inter-American , Oralage - frigerantes, suco; de frutas para be•11.72.53.
Crus.h Company
bidas e xaropes para refrescos.
Local: Evanston Illinots — Estados
N: 835.544-545
Unidos da América.
Classe: 43
Artigos: Bebidas ia, alcot ilesa, Essâncias para refrigerantes, refrescos
em geral, prefrescos em pó, em xarope, líquidos e perparados-xoncentrados pear refrescos, pós para refrescos,
In
refrigerantes e Xaropes para refrescos
g ~I
0,9
N9 836.543
R Santos
equerente: Edson de Souza
Local: Distrito Federal
'L
L)
Classe
Artigo: Criação: Bovino, Equino e
Muares
Reçuerente: °mires Galise.
N9 836.549
Locai: São Paulo..
Classe: 43
Artigos: Refrescos, sucos de frutas e
VIOLETA

utatisell";

~Me a.
Pa110.0

refrigerantes.

•

3,7' ;136.537

.v

4,21,9 tiâi

e

o rge

Irtdiast-la _Brasileira -

•

AmAgslo

Inter-Araeriean °range'
Requeernte: Inter-American ()range- Requeernte:
Crusb OrniPanYCntsb Company.
Local:, &ansiou — Ifl1nol -Estadas Local: Evanston — =Moia — Ratados

Requerente: São Jorge Auto Peças
Unidos da América.
Elétricas Ltda.
Local: Rio Grande do Sul. • •
Classe: 43
Classe: 8
Artigos. Bebidas não alcoólic as, coe• Artigos: Peças e acessórios_elétricas e centrados pua retraem 'essências
niecAnicas para veiculas auto-moto- para refrigerantes, pôs para refresres, a saber: acendedores, acumula- co', refresca, em geral, refrescos em
dores, alternadores, alto-falantes, am- p, em xarope,
preparados,
perímetros, anéis de calibrar, ante.- refrigerantes, sucos de trutas Para benas, aparilhos aquecedores, . de ~- bidas e xaropes para
Ma, de contróle de calor, de Orça, de
?á 830.542
som, de movimento, de temperatura,
aparelhos de rádio, *Parelhos sie sina-I
Unção, baterias, bobinas, bombas
água, buzinas, chaves automáticas,
chaves de alavdas4 chaves elétricas,
comutadores,
oenta.doIres, contadorea de rotação, tardio, faroletes, Indicadores de corrente, de aivai, de piso,. de premio, injetores,
lâmpadas, leites, medidOeta de 'Orça.
pressão e outros, pahliis, reflerelata, =ema, setas
sinaelétrica, taxímetros, velocíNUMMI

cuudeadores,

Unidos da América.
Classe: 41
Artigos: Essências, essências salimentielas, extratos alimenticke. mareias de

tomates, extratos de frutas, sucos de
frutas e xaropes.
Requerente: Adonias Lima Peneira
Local: Distrito Federal
Classe: 43 -•
Artgios: Aguas Rascam& artificiais -a
Classe 19
naturais, aguas Magnestanas
Artigo: Criação: Bovino, Equino "e
rais. ignita naturais elo merlirinale.
Muares
bebidas espumantes sem álcool, bebi
das não aalcoólicas,coneentrados para
refrescoa ou ~imantes, pós para
refrescai, essências para refrigerantes,' garapa, ginger-ale
bidromel como
zoairazwie
sg"
emos em gera4 refrescos em
. em xarope, refrescos amidos, rerpremx" refrigerantes. ao"
das. Micos de
para bebidas e
xaropes para refreares.

dia

metros, e ventiladores.

N9 836.538

24.9 •

836.M4

stIMAET- Indústria ()~,m

t

MAKelitelA Lratglit449,44,
Requente: Inter-Amerban ornassem& Company. AFON38L tikk.
Local: lesanston —
Estados
Urdam da América.
IReifiereet" , 4écio
Liiní Peãeha
Sequerents: Memoraria e darRbitarla
Classe: 43
Requerente: Plawmet
Federal
•
I
ndústria
de'Loeá”-Distritá
l
• 'Afonso- Valente Ltda.'
: Bebidas não alcoólicas. con- , Matinas.% Plásticas Metal*
rr.
Classe
10"
Localsociumsabank.
centrados para refrescos. esOacins
Quanab- Is —
Comercial lAct4go:;..,.Cadaçãot Bovina,- F4amo e
Artigos: ltiane de
•n•••4

•

Iffinpr.".

para refreseeei, pós para re1rr-004 re- t

Ae

-.a •

-• • • ; Muares

Jans:ro e 193 7e1
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les • 838.500

P. 838.555

N9 836.551.

719 833.570;572

!PIRANGA
LEVE 22 11 moa

CIREA.L1,9714

1
PlAWIIM8DCA114

Requerente: Orlando Raimunde
Local: Distrito Federal
Classes: 41, 42 e46
Titulo de Estabelecimento
- NO 836.552

APIAZÉK

atimisTRia BRAGIttIRA

Requerente: Impressora Ipirange
Local: Santa Catarina
Classe 38 Artigos: Cartões csimercials e de visitas, cheques, duplicatas, envelopes
de qualquer tipo, etiquetas impressas, faturas, letras de. câmbie, notas
promissórias, papéis de carta, recibos e rótulos
1V 835.561 -

•

Requerente: Geraldá P. Silva
Local: Distrito Federal
' Classe 41
Artigos: Arroz, azeite, azeitonas;
banha, batatas, bolachas; cereais, cebola; essências alimentScias, óleos
comestiveis; queijos, requeijão; sal.
frutas sécas, naturais e cristalizadas
e vinagre
N• 836.556 •

.SUPER MERCAM :Ri
Requerente: Luekemeyer & Filho

Local: Rio Grande do Sul
Classes: 41 —42 — 43 -e 48
Titulo
Ny 836.562
ke,

LIBRA
-

OFICINA
MECÂNICA
'SZO PAULO
s
Requerente: Joaquim Pont Pujol

Local: Distrito Federal

Classes: 21. 38
Titulo de Estabelecimento
836.554

LEVE 30 KILOB

INDÚLTRIA BRASILEIRA

mentares, feijáei legumes em conserva, inilho massaa alimenticlas, óleo*
Comestivels; ellleij03, sal, sopas enlatadas e ivnagre

Local:

GUanCbara

Classe 5
Máquinas e suas partes integrantes,
da desse 6
Classe 8
Instrumentos de precisão e .1141C.S3CS
rios de aparelhos enrices,
N9 83S.57,3 .
e.oeres re-tei ai
1:51:11 1- represeentetçõej
'1.14 "I de soídas 1tda.ty

Requerente: Farmácia Paulista
Ltda.
Local: Distrito Federal
Classes: 3,33 e 48
Titulo de Estabelecimento
N9 838.557

Requerente: Libra - Einpreendimentos
Mobiliários Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 25
M. G. L. Comércio e
Artigos: .Ações, Apólices, cartazes, Requerente:
clichés, Beealccmanias e literais de Representações de Soldas Ltda.
Locai: Ouenehers
- Propaganda
Nome Comercial •
Na. 836.563/568 N9 836.574

LiBRA

Requerente: Libra Empreendimento
Mobiliários Ltda,
Local: Rio Grande do Sul
Classe 32
Artigos: Almanaques, =Ideies, albuns, impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, fblhinhas impressas, folhetos, j ornais, livros impressos. publicações im pressas, revistas,
radiofônicos, rádio-televiRece--sese: Agência de 'Viagens e programas
sionados, peças teatrais e cinematoTurismo Tropical Tours Ltda.
gráficas, programas circenses
• Local: Pernambuco
. Classe 38
Classe 50
Artigos: Cartões comerciais e de
'Artigos: Turismo (serviços dei
alteie cheques, duplicatas, envelopes
de qualquer tipo, etiquetas impres• 249 838.558
ias, faturas, letras de câmbio, notas
promissórias, papéis de carta, recibo e rótulos
IMPORIABORA E
Classe 50
Artigos: Empreendimentos mobiliários (serviços de)
IXPORTABORA
• Classe 33
Insígnia
Classe 33
BRUM LTDA.
Sinal de Propaganda
Classe 33
Requerente,: Importadora e ExportaTitulo
dora Brum Ltda.
719
836.569
Local: Pernambuco
.Nome de Empresa
N9„836.559

Requerente: Geraldo P. Bilva
Local: Distrito Federal
Classe 41' - • '
Axtlgosi .11.rr,os, azeite, banhas batatas; cereais. g:reboles esseeeses au-

Representações de Soldes Ltda.

10-dústria Brasileira

610 (Te)10
Requerente: Manoel Benedito
Marques
Local: Distrito Federal
Classes: 41, 42 e 48
Titulo de Estabelecimento
149 836.553

Requerente: M. C. L. ConeSscie

-RUMA R 'ROUPAS, ,
' COREM S/A.
Requerente: 'Indústria de Roupae
ss
' Contorceis S. As
Local: Pernambuco -Nome de Emprása -

O NEGOCIO DO 1,RESEICE
PARA QUEM
..ENSA-NO IUTURO
Requerente: Organização montanads
zd
Administraçíbo, Títulos e Va-

•

leses Limitada
Local. São Paulo
Classe 33

Artigos: Frase' de Propaganda

N9 836.573

-sn

INAPB"
Ind. Brasileira
ft

Requerente: Inape 5,A. — Indestrie
Nacional de Pesca
Local. São Paulo
Classe 41
Artigos: Atum. bacalhau, carne de
bale camarão, garoupas, lagostas,
mariscos, nioluacoe alimentícios, ose
tras, ovas, peixadas, peixes, pescados,
pirarucu, carne de dl e sardinhas.
N9 836.578
INDUSTRIA
INAPE
NACIONAL •DE PESCA
lnape s.A. — Indústria
Nacional de Pesca
Local: São paule
Artigos: Nome de empresa
N9 838,577
s

RtgclCrell,e:

Requerente: Irmãos Freitas Consers•
cio Indústria Ltda.
Local: Estado de Rio
Classe 42
Arggegi- Anum aguard entes.
rum, conhaques, vinhos, voeís,girai Requerentes Pebrolândla LiMitada.
Local: Guanabara
whisky. batidas '
Cima os. 41. 42. 43 — Título

•

702 Ourarta.falra 31
N9 836.578
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N• 838.584

Clame 50
Artigos: Crédito, financiamento, in-1
vesUnientos, cambio, empreendimentos ecemomicos financeiros, venda de
CAnAp0810003
passagem aéreas, mmitimas, ferroDAt vrx.
viárias, rodoviárias, fluvial+, e la- n
custres, por conta própria ou da emde transportas, reserva de
Requerente: canastas King Day Ltda. présas
acomodações em hotéis e similares
Local. São Paulo
do
pais
e
do estrangeiro, organização
Classe N/E
de viagens, peregrinações e excursões
Nome de Eatprêsa
dentro e fora do pais, individuais ou
coletivas, prestação de serviços e.speN9 836.585 — 586
cializados, informações a turistas e

.1,1113LLIC
Indiietria Brazil4rits •
Requerente: Calçados Ming Day Ltda.
Lov .al: São Paulo
Classe 39
Arttsas: Saltos. solas e solados de
borracha, guarnições e enfeites de
N r 836.57.) — 51;l
ao:ara:1m para calçados
Classe 35
Artigos: Alpercatas, botas, botinhas,
botinas, chinelos, galochas, polainas,
ASTECA
puneiras, sandalias, sapatos, sapatos
desportivos e tamancos.
Reca.aaelac: Ast.•ea S.A. — AsaisN" ;36.227 — 589
Lacta Técnica e Administrativa
Laaa. São Paulo
Classe 50
Arti p ea: Prestação de cserviços de
aasis.ancia
cnica e arurinistrativa. Indantria Breedleira.
lariaa a frdúsem sotaiaiadea qus
laia eu o cema y cia.
p...‘eas. para 81.1toinús
cena:a.a.. c tratores.
negue:ame: Náiade — Moinercio de
Cls.s::e 21
Aguas e Bebidas Ltda.
Arteos: Velculos o paças de veículos:
Local: São Paulo
Aluar ce d res, a ti ou leve is. blagues,
Ciaste 41
braços para veículos, caz..ials, cubos Artigos: Biscoitos, café, açúcar, carde veiculas, ceininhonaies, carros tra- n:s em conserva ou não, chocolate,
tores, careislaTies. cerrem:crias, dire- condimentes, cereais, tloçes, fiutas
ções, eisas de direção. faaes, fronteifa.riahas alimentícias, geléias,
ras parã v.i....eles, molas, .manivelas, gorduras, massas alimentícias, laticipara .. cnosues. paraillanius. rodes pa- Mos. altos coir.estiveln. rações, sucos
ra veiculas, vareta,- de contrôle do de frutas para fins alimentares, realagador e acz.leriaior.
feiçõer. enlatadas, fdjãd e vinagre.
Classe 7
Classe 42
Ar: ia . > : A:atlas, maquilai s a duaa dei- Artigos: Aguardentes, aperitivos, bitras, máquinas arranca:imas de tocos, ter, brandy. conhaque, cervejas, esmáquinas de borritar desineetalites, saneias para bebidas alcóolicos, tercharruas. maeuMas ceifadeiras, má- act, gim. licores, nectar, punch, rum,
quinas ciativederas. máquinas de em- vuco de frutas com ácool, vinhos, vipilhador: ceinbinactos. máquinas en- uhos quinados, vinhos espumantes,
si:lucha:a:a elides de discos ou denvermutes, vodka e uisque.
tes, ta:a:: para maça:ima agrícolas,
Classe 43
maquinas de irz loção. lança-chamas, Artigos: Aguas de mesa, águas gamaquinas de matar insetos, moinhos guarda de bagagem por conta próde vento rurais. ano-arados, máquinas socas ertificiais, bebidas espumantes
serra adeli as, Maquinas trilhadeiras, para refrigerantes, refrescos, refrigzitalos compressores para esfarelar ter- cantes, soda, suco de frutas, sitbes,
ra c :atores a selem usados era
xaropes.
trabalhos de fazendas
aa? 838.5e0 -- 591
8a1 .582 — 5E3
Requere te: Menos Li nchonetes
Linnisda
Local . .ii:anaaara
CIO sse.; lis. 41. 42, 43 — Titulo

Janeiro de 1968
1n79 836.598

viajantes ine,usive através de guias
e intérpretes, emissão de cupões de
serviços turísticos, obtenção e legalização de documentos de qualquer
natureza para viajantes em geral, Requerente: Eletro Radiobras 8/A
venda e reserss de ingressos para esLocal: São Paulo Classes: 8, 9, 11, 18, 34, 47, 49,
petáculos públicos, esportivos e artísticos, compra e venda de moedas
41, 42, 43 e 49
estrangeiras e cheques da viajantes
Artigos: Insígnia Comercial
(travellers cheques), transportes e
N" 836.597
smarda de bagagem por conta própria ou de terceiros, exploração de
ts
s:rviços turísticos era ônibus e a li=usines" por conta própria ou de
•
i l .% 4Y;
terceiros.
,
836.5C3

Indústria Brasileirii

BIVETOL.LI
Requerente: Erne4to Ganns
Local: Niterói
Requerente: France.sco Bertolli S.p.A,
Classe: 17
Local: Lucca —
Artigos: Giz
Classe 50
Artigos: Crédito, financiamento, inN9 836.598
vestimentos, cámbio, empreendimentos económicos finance:ros, venda de
passagens aéreas, marítimas, ferroviárias, rodoviárias, fluviais e la- Chtiiroscariu Vineità,
custres, por conta própria ou d3 emprésas da trensporte.s, reserva de Requerente: Churrascaria. "Veneabsq
acomodações em hotéis e similares
Ltda.
do pais e do estrangeiro, organização
Local: Niterói
de viagens, peregrinações e excursões
Classes: 41, 42 e 43 — Titulo
dentro e fora do pais, individuais ou
Artigos: Gênero de Negórlo
coletivas, prestação de serviços espeChurrascaria
cializados, informações a turistas e
No 836.599
viajantes inclusive através de guias
e intérpretes, emissão de cupões de
serviços turísticos, obtenção e legaliA
zação de documentos de qualquer
natureza para viajantes em gero
venda e reserva de ingressos para espetáculos públicos, esportivos e arÀ
tísticos, compra e venda de moedas
estrangeiras e cheques da viajantes
Indústría parasiteirzin,
(travellera cheques), transportes e
guarda de bagagem por conta pró- Requerente: Acumuladores Moura
pria ou de terceiros, exploração de
S/A
serviços turísticos em ônibus e a liLocal: Pernambuco
mousines" por conta própria ou de
Classe:
8
terceiros.
Artigos: Baterias (acumuladores) •
N° 826.694
N9

1

f

•••-••••".'

836.600

ELET E X

REI DA flUQUE

Ind .Brasileira

INDúsTRIA BRA.OILEIRA

Requerente: Auto Acessório* "Rei 44
Duque" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Requerente: Elecrex — Rédea likkriess Limitada
Artigos: Automóveis, caminhões,
Local: Sito Paulo
Coibia e respectivas partes
Integrantes
1.1
Messe U

Artigos: Da classe
Classe 21

Artigos: Da classe

N9 838.601

••••••n••
Requerente: Calçados Kinsg Day Lida
N°- 830.595
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Alpercatas, botas, botinas
Local: São Paulo
batinhas, chinelos, galocha, polainas
Classe: 49 — Título
•
perncires, sandálias, sapatos, sapaMOTORADIO-QUALIDADE
24^ 836.602
tos, sapatos desportivos e tamancos.
Classe 39
Requante: Calçados King Day fada.
INTERNACIONAL
Artigos: Saltos, solas e solados .de
Lasal: São Paulo
borracha. Guarnições e enfeites de
Clraie
GUIA INFoRmATIVO
brotracha para calçados.
Artiaaa Ea;aina sel:as e solados de
•n••nn••
bata; ....ha
rni-ry': e eafeites de
N..' 8:36.5a2
Rtan
Requerente: Motoradia 8/A
borreces. e;•,.
Com p letai e Industrial
Ca
Local: Sio ".ul°
Inforn. •;1/.:)5
P O is EXOXI
botir.as,
Classe: 8
Le aa: S;in Paulo
!:.
Ia:a:aia
a:,:asiria E:A beleeitá
fah.aereão e co32
.'; • ssn'a clr
d .. ! PIA n ;10.'":1
aiareio
Oni.C.r.-n ,. para rã ! Ar .•••:,; e •
• ri ! •• ! 1'3.' •
e'
Yn 4:Czia Paulo
dioa e (tf, 2Ito3 de televisão.
t'.1 •

ABRACADACE

"

149 838.803
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24"
EDIFICIO

1TAHY
Requerente: Conciaminia dn game%)
Itliny
ittnabara
Local:
Classe: 33
Artigo:: Titti!o cie ii.:;,belecimento
—

Classe: 41
móveis, bicicletas, braçoa nara Tel.,
Artigos: Pões de formas salgados e 'calos, calotas, c-maras de ar, canil.,
dõces
nhões, camionetas, caass.s, uet.aa
deras, direções, eixos de ,..,reçdi. e..
N9 $136.61A-R16
vadores, estribos. freios,
lima, molas, motoc:clelas,
pára-brisas, pára-lamas. pneamácie0.4,
remos e varais de veículos
-N9 836.621

h C:

N9 836.609

EDIFICIO
Wei o Bacilobraz 8/A
Local: São Paulo
Llásses: 8, 9. 1/, 18, 34, 37, 40, 41
42, 43 e 49
ArtigeN: Insígnia Comercial
Requerente: Condominio do Edificio
N" 1136 . 604
Calog,,eras
Local: Guanabara
Classe: 33
Amigos: Titulo de estabelecimento

Itecid2ri

Requerente: Coe/ah-tuia Rita Ltda.
Local: Guanabara
Clane: 42
Artigos: Aguardente, aniaes, aperitivos, bagaceira, batidas, biteer, brandy, cervejas. chapas, cidras, amibaques, fernet. g entbra., gin, grasna
kummel, ponches. cul p ados, run.
sucos akotlia .1-. vinhos, vodka e
xshisky.
Classe: 43
N9 836.610
Artigos: Aguas gasosas artificiais
naturais, magnezianas naturais, beEDIFICIO
bidas es pumantes sem álcool, es.sênelas tara refrescos e refrieerantas.
nroselhas, gila ninas, reiricrerantes
sodas, sucos de frutas, xaropes para
refrescos.
Requerente: Anna Olmo' Benchimol
Classe: 50
Capriglionts
Serviço: Serviço de banquetes, batiLocal: C uanauara
zados, festas. recennões. aniversários
Classe: 33
e entregas d .. n,i on de toda a
Artigos: Titulo de estabelecimento
qualidade.
11 836.611
N° 836.617

CALOG ERAS

NOV".‘BAHIA
RUMINA BRASILEIRA

Requerentt• Noriai.alia Publicidade
Ltda.
Local: Bahia
Cla.s.se: 33 — Titulo
N9 836.605

COPIOBA
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

SANT'ANNA

•9

Raquereme: Dalmo Pimenta]
Local: Bahia

Classe: 41
Artigos: Acúcar. aletria, aliso, ameixa, amendoim, araruta, arroz, aveia.
azeite, azeitonas, banha. biscoitos
bolachas, bóias, bombons. catam.
•café. camarão, canela. cantica, caramelos, castanra, cebola. chá. atiro
colorantes 'ara alimentos, cremes.
frutas e &ices cristalizados. deicett
extrato de tomate, farinhas alimentícias, farinhas de cereais. farinha*
da mandioca, farinha da mesa. farinha de trigo. feitiço, tubas. gergelim
macarrão. manteiga, messes
ti c i•, s, marras dl tomate, mostarda

CONFEITARIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Andústr- ia •Braiileirs
Requerente: Alllz
e Co.
merzto S. A.
•
Local: Pernambuco
Classe: 48
Artigos: BrilitantIna
N9 836.62?

koitlis

a á.

indústria Brasileiras
Requerente: Alaz I..atiarla e Co
nusrcio S. A.
Local: Pernambuco

41
Artigos: iloc.nI, benz:na. carburani.e..?:

cera para qummação, :.ombustive.,s,
fluidos, fluidos iubz if icadores, tinidos
para freio, pa railliminação e cara,
isqueiros, gás, gasolina, geiéla ou: a
lubrificação, graxas luorinciintes,
óleos lubrificntes. Óleos para amortecedores; para aquecimento e para
iluminação, pi*.rafinas, querosene
e turta
-836.623-

Requerente: STw — Serviços
Wolkswagen Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 21
Requerente: Confeitaria Ritz Ltda.
Artigos: Alavancas de cambio, araLocal: Guanabara
buláncias e suas partas integrantes,
Classes: 41. 43 e 43 — Titulo
amortecedores de velculos, automó4
e
N 838.618
veis e suas parte integrantes, autoéleou alimentfclos. pão. nueijos. n1 caminhões e suas partes integrantes
C
sardinhas, talb oaim. tapióca, trigo e auto-motrizes e suas partes Intevinagre.
grantes, banco de veículos, bicicletas
e suas partes Integrantes, breques,
tr 838.606
Indústria Bra3iirire
calotas, câmaras de ar para veiculos,
camionetas, caminhões e suas partes Requerente: Elvert de Mello Brandão Raquerente: Comércid e Inch'i,:tri&
Local: Guanabara
Integrantes, carros motores e suas
•
Royal Ltda. Clrol
nartes integrantes, carros reboques a Classe: 33 — Sinal de Propaganda
Local: Pernambaco
suas partes integrantes, chapas para
N9 830.619
Classe: 41
veículos. chassis. direções de veiculo'
'Artigos:
arscoitos.
fari nhas tuba,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
eixos de direção para veículos. estrilaicas
comestíveis,
rações
rão ma*
bos de veículos, freios de veiculo".
,carrão, compotas, conservas de 0a•
furgões e suas partes integrantes.
AIliz
pino, de tomate. de cebola e inclell
• Requerente: Engenharia Dofrio 81/A guidões para "micuim molas de veíLocal: Barda
culos, moto-earga e suas partes int.N9 838.624
Artigos: Anúncios elétricos, apare- vantes, moto-ciclos, motOretas. bnl.
. lhos de ar refrigerado, aparelhos de %til e suas partes integrantes, para-

o

Vitt:GUARDA

• e
•
47"004~114

DUFRIO,

brisas de veículos, para-choques
Iara-lamas, pedais de cambio, pneumáticos de veículos. radiadores e
peças e acessórioa Para veículos em
geral.
frigoríficos, danaras frigoríficas, reN9 836.613

comunicação Interna, aparelhos de
contrõle de calor, aparelhos de contróle de temperatura, aparelhos de
engenharia, aparelhos de refrigeraOn, aparelhos refrigeradores, balcões

gistradores de ar, registros para
ãgua, registros para canais, registros
para gás, torneiras de compressa° e

Indústria.
e 'ComéTélõ 'S/A;

Requerente: Allts Indústria e CoMéTtIO

8. A.

Local: Pernambuoo
Nome Comercial
N9 636.620

cA
, ,

ventiladores.
N9 836.807

Morte Snaí
Indfatria Biasileira

.., .

EDIFICIO

Om 1

in
a dUstria

PETREI_

Requerente: O-Cai' !Retro Auto
Mecin'ca Limitada

Requereria . : con drim trilo do Bdiffelo
Petrel
Local: Ciirrobara
Clatrze: 33

Artigo.: Título de estabelecimento

Brasileiri

, Rita. LtdRecak,oren.Local: “uannbara

Local! (lin n.ba..a
Classe: 21
'-as: Alavanca de rà»Vdo, mortecedores, aros para veleti101, auto-

Requerente:

J.

Onveira, Indústrbfi

Alimenticla Ada.
Local: Pernambuco
c..I4s,e: 41
AiVat(...::

massas anin nti t :c.u.4. 1,:arabe

rio, whariza ~gera 42 :Apitei

•

•

7C4 euarta-fdra 31

Clame: n
Tecidos má geral, a 'saltai:
bremdos; casimiras, gaze de alva°
em peças; pano-coura tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão,
de lá, de linho, de cinhamo, de juta,
seda natural ou ra:on. tecidos de
elástico, de vidro, de viscosa, tua

836.628

N9
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Na. 438 .881•1181

N? 836.639

Artigos:

PANTERA

EDlFCIØ

BELMAR:
OPPanè

8313.6211

Titulo

.;INoés tapa •itasstseita

sODOSTRIA BRIMIRA

BRANCO.

PRETO

R.equeeerire: Jota, de Lima
Albuquerque
Ltical: Pernambuco
Cle gse: 413
Artigos: Avia de lavadeira
1,1° 113, 4. 3-1:,'6
• C."*. t

Requentaae. C;uadouuuto (ia MIM
Bebam
Local: Guanabara
Classe 33
•ffillnn•••n•••

N" 836.610

Requerente: Urrasse Club do Rio
de Janeiro
Local: Guanabara
Classe: 42
Arti gos: Da classe
-1-N
- DÜSTRIA PPASilf1Ri.
Clascse: 43
Artigos: Da classe
n••n•1. n•••n•
- - Requere/
N1,1t1.:t e
N9 836.633
caércie de Pl."1:zians Limitada
Local: Gu.lnabare
Cl•..sse 8
Artigo., da Classe

MALLET

'41

.yERMELHO

Par°

——-—
N. '4/6.6-11

Patiocren,e: Foat; id..m1 Lida.

Mius Ci,nal5

Cire: IS
regos
àrt.gos: iPtli. ,,as
C31/11)0.: e jard:ras, fogos
i3orn!ms e }-juibirittas,'
;L:n
eiiei):111.J15, 10g05 de tiengela, ver-

de:: -ik-!.1)1 .:litos e brancos, salvas e
• .as, betisalinhis, fósforos —
em gerai, de três tiros e
1: o
— Bombas de números 1, 2
-un
le 4 e especiais — Tra ...;ties — ealvas
Trepa Moleques
de 6 e 12 t'ros
--86.1327

0.21 ,

:Grand
P.

rix

le

Alwrgatas
ue.ente: SSo
Sociedn :1r Anr:mima
Loc.!: 8:o Paulo
Cli!sse:

Ar ,

De

.st1.:

fOCC•Olt••

o •- • • ,

• r•

1.10
blu=A,
-.)1...1,03.

!;,.•.
• •

•

v.

cintas,
‘": ...ees, carteies.
exca.s.

• n:'.

0 f,

RC(11 . 1 •• • e : Ascendillo Sampaio

Requerente: Teimasse Club do
Rio de Janeiro
Loak Guauabara
Classes:
— 41 — 42 e 43
Insígnia
1.0.1•Memomen n•n•nnnnn

•

fardr-men,

lou.,:t..1a.

:!f.1.cluetas:

PREDIAL
ESTILO LTDA.

EDIF100
p0Mmeos FF:RUÍRA

Local: Guanabara
AtIvivade: Nome Comercial

Requer:hl,- Condor-anilo do Edifido
Domingos Ferreira
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo

N' 836.635

N" 816.613

Requerente: Predial. Estilo Ltda.
•

PREDIAL
ESTILO

"

:eu-

177/50)

purhos,

p!;(11WiS,
4t 31'. 1-)s pi
pvnellos, pullovers;
, 1 :es, robe da
de !)'.' , 111 para o tia1 . 1..,r11%re,

N

tm. ; ; ,. e 1. ;

•

.

roupas telta:: rapa crianças. 1
de tnnIto: ,s.as sapatos,
sincks, I
:-..uspenserlos, sousuei cri
ternos, tou- _
sobretudo .., : tra-s,
Sociedad
Relo j es Era
briba l ites: uniformes , Requerente:
o
lur
y & Co.
Limitada
C.
Rtiefli-r
vestidos; xales
Sulça
Local:
Bienne
- -•
N 9 ,l,36 28

r

•

u

Classe: 8

,Artigos: Relógios de pulso, -elógios
ide Mata. relõg'os de parede e outros
linstrumentos cronom4tricos, rf:lógiot
elétricos e seus acessõrios

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerer.te Atm.:5 S.Autos
Locai: Guanabara

ESTILO

Classe 30
Artigos da Classe

INDuSTP , A P rViSit EIRA

Viúva Jarob Stixosetel
4.s Olhos
1
12111,1 aio ~Me go *ai

Artigos da Classe.
Classe 5n1
Artigos da Classe
._

PREÇO DU NÚMERO DE HOJE: MAU 0,16

•

,,"14.24"0114mr,

slÉ. 0;44

Sharts.

▪

'

kto •

9 836.636-638

Reqn ..,:ernr.. Predial Estilo Limitada
Uca! : Guanabara
Classe 16
.
À. !!!los do Clitsse
Cla:.:se 2;

•

•

•

Classe 33'
Titulo

i,. 1ibré:3. lin-prtles,

Casse 33
Titulo
836.642

N , 856.634

•.
• 5'

Local: Guanabara

•n•••n•nn•....,

Requerente: Predial E,tilo Limitada
Cocai: Guanabara

ellaPtiUS,

• :•.
•..„ ,•.•.,. !,:,1(

•

ORG AN I ZAÇÃO.

•fr

......

VEIO

HIRAN

CUÇZIS,

;',I, •

•

LASSO'

e: .1105.

;
'II

e

••)paceLCS, ca-

• • :•.,

•

Ilattr.aes ou
t,0'./y)3,

.

•

medida.
crianças, a

SOL)

p : • In beos. •

•!

fe1ta3,

),,

'Si
e

,.91: R'o Grande do aul
C:asse: 26
Artigos: De vestuário, roupas renas.
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhores e ;ranças, a
si.ber: agasalhos feitos de peles naturais ou artificals, anáguas, aventais, batas, babadores, blusas, b lu
-sõe,bo•na- és,holercmbinações, calçados, cachecóis. camisolas,
cachecóis, camisolas, capacetes, caces, casacas, casacões, capotes, calças,
calça-saias, chinelos, cintos, cintas,
camisas, camisetas, catçõea, cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas,
colar ..nhos cueiros, chapéus, dolmans,
echarpes, estolas, fardamentos, gorros, galochas, gravatas, guarda-O,
Impermeáveis, jaquetas. lenços, leques, louçaria, ligas, librés, Ungeries,
malhas, mantas, me:as, palas, paladós, pantufos, pijamas, peignoirs,
•
peitos e peitilhos para camisas,
pelerines, polainas, ponchos, pullovers, quimonos, quépls, regalos, obe
de chambre, roupas de br:m para o
:trabalho, roupas feitas para crianças, roupões de banho, saias. sapatos,
• ndA1'.as, solidéos. shorta, siacks,
sungas, susteres, suspensórios, soutiens, sobretudos, trajes, ternos, tont:re s. talleurs, turbantes, unifermes,
uniformes para eirtpregadas; vestidos, xat.es
N° 1336.00

Co+

OMODOX
•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

nte: Oniodov WaNit Co Ltd.

Local: Lengnr. ):
Suíça
Clas.te 13
Artigos di Cles.Ne

