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SEÇÃO III •

ANO XXVI - N. 25

DEPARTAMENTO NACIONAL
Dik....PRQPK I EDADE. INDUS1 REAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 31 de janeiro de 1968
Diversos:
Stephane Juseph Brondello - No
recurFo interposto ou deferimeni.o da
termo 161.652 - Modelo de utilidade "'uivo dispositivo de marcação.
introduzida em mesas para jogos" De acôrdo com o 1 79 do artigo 21,
do Código da Propriedade Industrial,
não cabe r , curso administrativo, no
presente processo.
Açsint sendo, arquive-se o recurso
de toinas 30, 31 e 32 de acordo com
o artigo 160 do mesmo diploma legal,
e expeça-se o respectivo certif:catio.
EXPEDIENTE no DIRETOR
DA DIVISA° DE PATENTES
Rio. 31 de janeiro cie 1968

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-UMA, 5 DE TOURE I RO UE tb611

154.485 - Emmanuel Mart,nete Vlatismil W agner.
REVISTA DA PROPRIEDADE NO
N9 151.523 - Roberto Tavares da

INDUSTRIAL

N9 140.960 - Parquet Paullstir
IS. A.
No 150.119 - Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronas.
No 150.126 - Giroflex S. A. Cadeiras e Poltrodas.
N9 156.428 - Paulo Kuvesi.
N9 157.232 - Indústria de Meias
Iris S. A.
IsT9 157.317 - François Aubery.
N9 157.379 - Verwaltuhgsgesellschaft der Werzeugmaseninenfabrik
Oerlikon. •
N O 161.759 - Berta Confecções Limúmia.
N9 161.844 - Fábrica de F 16 5. A.
N9 161.845 - Fábrica de Filo s. A.
N9 161.847 - Fábrica de Filó S A.
N9 187.494 - Dr. Caio Richetti e
Pauto Manna.
N 9 187.495 - Florindo Torrezan.

Costa.
No 154.681 - EnnIs Alfredo Me.er.
N9 155.435 - Ary de Almeida Campochão
N O 155.574 - Pentaflex Indústria
e Comércio de Plásticos Ltda.
N9 155.623 - Divino Bortolotta,
N9 155.632 -- Divino Bortolotto.
No 155.644 - B-D LaboracPreS
Inc.
No 153.673 - José Lopes Siqueira.
No 166.537 - Internat'onal Dualness Machines Corporation,
N O 172.545 - Paschoal Paskin &

N9 165.887 - Arador Máqulnas e
Implernemos Agricoats S. 4 .
N9 166.020 - Za.uan flujoa B5dibutsu Kagaku Kenkyukai.
No 166.089 - Wridipoul Corporadoo.
N9 1,94.110 - The Gillette Company.
No .194.421 - General Anilina it.
Film Corporaion.
N 9 194.83á - umbei lo foceh..r N9 194.793 - Werner Oldratlo Jose
Kolbe.
No 103.922 - Easan Eloctrical
NO 149.230 - The Bendix Corporation.
kProP rlet Y) Lanited.
N 9 111.434 - Union Rkcinische
NO 151.847 - Teodoro Allué Parle.
Braunkchlen Kraltstoth Akt•engeselN O 152.620 - Mattel Inc.
lschaft.
No 154.725 - F,,reira az Wilson Co.
No 116.908 - Paul Kurt Jon:tune:. 'Ltd.
Glossuss.
NO 133,7 •-- Ti,'- , u1 Metro MeN Q 128.423 - Vitorio Speretin.
talúrgica Ltda
N9 129.140 - Republic Die
N O 158.132 - Talon -Inc.
Company.
No 161.949 - União Carbide CorN9 130.312 - Damiano Quil4an. porat'on.
N9 132.814 - Takashi Amem 3'a.
No 162.178
Romulo Francisco
Union Carbide Cor- Leal.
N9 135.:10
No 162.702
poration.
Luiz Cavalcanti de
NO 136.517 - Bela John Elwara Albuquerque ta cerda.
Zettl.
No 162.714
N. V. Philips' GloN9 137,923 - Hélio Franzen Guer- et lainpenfa 'rriek en.
ra, José Carlos de Godoy e Leon:das
NO 162.733 - Burndy Corporaraan.
Antônio Martins Carlini.
N9 162.767 - J. Stone & Coninaliy
No 138.170 - American Cyana,.Aid m-ntfordl
Lim ited.
Company.
No 146.825 - Eustratárs Christc.3 doNo 162.910 - Indústria Bcnet c .1vn Artub Ltd a.
aristopoulos.
N9 162.966 - N. V. Philips' Gim, ns
N O 146../96 - Inicio Tatulli.
71f^.1,reken•
NO 147.890 - United States RuhN 9 163.039 - Philo° flornora:,.on.
ber Company. ,
NO 163.071 - N. V. Philips' 010No 147.929 - Scarpa & Riccio
eilsm.lenfahrieken
N9 148.408 - Rádio Guanabara No 163.982 - José Azevedo de Andrade.
S. A .
, N" 164.466 - Pirelli Societa Pet
N9 148.619 - Adular Lopes da Cruz
No 149.974 - L'Oreal.
No 164.499 - Aktieselskabd Glud
No 150.136 - W. R. Grace &
& Marstrands Fabriker.
N9 150.196 - Parke, Davis ComDiversos:
pany.
NO 151.810 - Eduardo Jorge Rege:
NO 94.499 - Imperial Clumleakt
Industries Limited - Arquivado
NO 152.165 - Odilon de Castro.
NO 104.990 - Pittsburg h Piare
N9 152..326 - Heider Bittencourt
Colte, Bismael Batista de Males e Glass Company - Arquivado
NO 116.257 - Canadian Inimtries
Antônio Americano de Frelta3.
Limited - Arqurvado.
N O 153.051 - Proclame Publicidade
Ltda.
EXPEDIENTE DA DIVISAO
N O 153.220 - Forma S. A. Móveis
DE MARCAS
e Objetos de Arte.
No 153.390 - Domingos Procepio
Grupo de Trabalho •
Filho.

Antônio Ferras CaSN 9 195.051
Previlégio de invenção deferidos:
N9 195.080 - António Ferras CaSTV'' 111.004 - E/etródlos de baterias e proc:os pala fazer os mes- tillo.
NO 142.816 - Arplac S. A. - Armos -- Requerente - The El9ctriC
tefatos Plásticos de Calçados.
Storegr Bt:ttery Cutmany •
N9 155.764 - Imperial Chrtilt,eal
N9 135.092 - BoMba o perada a
fluido em á uni poço - Itequ. rente Industries Limited.
Fábrica NaN9 160.993 - FIN
Koue Inc.
cional de Implementos S. A.
Modelo dt utilidade deferido:
N9 161.434 -- Celestino Mikami.
I,'" 136.842 -- Nôvo modelo de arApplcázioN9 148.273 - ACSA
mário - Requerente - Felic'o Roval ni Chimiche, S. p. A.
•
N9 157.820 - Soei e té RI iodi a ae ta.
Modelo industrial deferido:
No 165.622 - Universal 011 ProNi 149.3:T - Nôvo niodêlo de co- ducts Company,
netur elétrico - Requerente - Ainp N9 152.441 - N. V. ' Philips' GloIncorporated.
ei ia mpenfabrieken.
N9 152.688 - Monsanto Company.
Modelo ind usinai indeferido:
N9 154.884 - Courage Sarelay &
N9 142.405 - Nôvo mode:o de gre- Simonds L'mited.
lha rotativa - - Requerente - Ca+o
N9 155.728 - C. II. Boear oger
Ferraz Vello-,o, Zefer no Ferreira Vel- Sohn.
inso
N9 155.789 - The British Feiro.
leum Company Limited.
PI ivilégio cie in enção indefe-' N9 158.365 - Ciba Societé An ,nyridos:
me (em alemão: Ciha AktiengesellsN q 140.579 --- Novo tipo de bomba •Ma! t) 'em inglês: Ciba Limiled).
No 157.244 - Specialty Convertera
injetora' - f:equel en: e - Luiz Martucci.
Inc.
N9 135.734 - A pe r feiçoamentos em NO 137.225 - SP0F.1. sdruzem podor relativos a relógios - Requerente ntku pro zdravotnicou
Inrcbra
No 157.301 - Agritec S. A. Indústria de Retintos
do Brasil Ltda.
Coire.
N" 133.428 - Aperfeicoamentos em
162.921 - Hcnryk S. Rudzki.
Chuveiros Eletricos - Requerente - i 1N99 159.322
Dow Corning CorpoEtnilio Orlando de. Torrarias°.
ration.
Gerard Maige EtienN n 1C1.587
Modelo de utilidade indefer;do:
ne Brunot.
No 121.955 -- Nôvo modelo de souNo 153.763 - Werner Ransenberg.
Feliz Castilho D as.
NO 164.986
tien - Requerente - De Milins Comércio e incli•‘:-a de P.i. , i;”) ,, se- N9 165.030 - Rhone Poulenc 3 A. NO 154.006 - Musa Ibranim Surl
No 154.031 - Carlos Lavalle e Ceeleciacle AnCwinia.
No 165.133 - Philips Pot
sara t,l'auri.
rou•pany.
Vermos com exigências a cumprir:
N9 151.268 - Olavo de Carmargo.
I No 165.221 - Farbwerke ri /tet.s..t,
N9 54 32 __. Gravolpi 11P,134.925
Jaime Vilartubla Aktiengesellschaft yorm .
SantaeulaPa,
nr:tvuras LI da.
Cius & Bruning.
No 139.805 -- Joaquim Barbdza Ju- N9 155 • 331 - The 'Dow Cliorn.cál
151.4,0 - Fundição Voldac
nior.
S. A
Company

1 .4

De 31 de Janeiro de 1968
Marcas deferidas:
853 - Marca Migue:ão
Classe 28 - Requerente Miguel &btl.
juil'nO
l ara54.9
NO 549.853 - Marca Miguelão -No
Classe 49 - Requerente,
Miguel Abtlff
•
!•-inara.

-A 1-?eparrições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos Ca&04 de
frio ou omissão, deverio ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30nt.

I /--
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EXPEDIENTE .
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

•-• Para evitar interrupção na
remessa dos Órgãos oficiais a tenovação de assinatura deve ser
CHEFE 00 ‘ERVIÇO DE auswicaçõe•
Coaras DA saçÃo na neowyZe
solicitada com antecedèncla de
FLORIANO GUIMARAES
J. B. Da ALMEIDA CARNEIRO
teinta (30) dias.
1
DIÁRIO OFICIAL
- Na parte superior do endeSEÇÃO III
réço estão consignados o número
durpadi•nts do Departamento
de publicidado
do talão de registro da assinatura
~cleaner do+ ProprIadado Industriai do MinleLarke
e o mês e o ano em que findará.
alw India gotrIs lo de Dormirei°
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

11%.5 lo

•

Impresso nas OfIcin p s do Departemceto de Imprensa Nacional

••••••••••••••••••n••n••••n•••n•••n••-•n•••••••••••n•••••••••.••••••-n

•••••n••••~....*•••

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS,

REPARTIOES i PARTICULARES

Capital e lntenor
Capital e inferior:
autenticados, deverão Ser dactilo- Semestre
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
.NCr; 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior:
as emendas e rasuras serão resNCO 30.00
Ano
39,00
Ano
•.•
1VCr$
salvadas por quem de direito.
- Os originiais, devidamente

• *4

• •

As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
N9 549.857 - Marca ,Primo Pobta:
- Classe 41 - Requerente, Famuda
de Primo Pobre Ltda.
N 9 549.853 - Marca, Primo Pobre
- Classe 45 - Requerente, Fazenda
do Primo Pobre Ltda.
N9 549.866 -- Marca, Cleopatra
Classe 13 - Requerente - Paulo:
Strauss Ltda.
N 9 549.872 Marca, Caeheca Seu,
Carro - Classe 32 - Requorssae;
Wantuyl Raposo Lopes.
N9 549.873 - Marca, Conheça Mecaiem - Classe 32 - Requereate,
Wantuyl Raposo Lnpes.
les 549.874 Marca; Cunitia às
Ordens - Classe 32 - Requerente.
Wantuyl Eaposo Lopes.
N9 549.875 - Marca, É Assim Qu'i
se Faz - Classe 32 - Requeana,e,
Wantuyl Raposo Lopes.
Ne 549.8 9 5 -- Marca, Rilp n C i aste 41 - Requerente, M. R. Simão
W' 549 892 - Marca, Ateei - Classe 1 - Requerente, Ateei S. A. Atividades Comerciais e IndustriaS.

As assinaturas vencidas pe.
derão ser suspensas sem prévis
aviso.

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
•-• A remessa de vebires, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadona!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto it sua aplicação.

NÚMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na última página de cada
- Os suplementos às edições
exemplar,
dos órgãos oficiais só serão remeO preço do exemplar atrasado scrá acrescido de. NCr§ 0,01. tidos aos assinantes que os solise do mesmo afi:o, e de N,Cr$ 0,01 por ;ano, se de'anos anteriores. citarem no ato da .2-zNinatura.
Sinal cle propaganda deferido:
N9 549.864 - Sinal de propaganda OCIEL - Classe 33 - aleguerente, OCIEL - Organização de Cuidados Infantis e de Enfermagem Limitada - Registro-se de acórda C j:A
o artigo 101 do Código.
Titulo carne retal deferido:
N9 549.879 - Titulo comercial,
Nova Barão - Classe 33 - Requerentfe, Filip Citron Registre-se ds
acórtio com o asile° 97. n 9 1. d) código.
Marca indeferida:
N 9 549.895 - Classe 32 -- Requerente. Alfredo' Darw'n Brasidão.
•

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
,
DE MARCAS
De 31 de janeiro de 19'18

Marcas deferidas:
N9" 332.762 - Raimann - Fabrica
de Máquinas Baimann S. A. -- ClasN 9 549.893 - Marca, Belseds - se 50.
l
BeiClasse 23 - Requerente, Text i
N 9 386.807 - DiVintleS Pilteas de
seda Ltda.
Papaina e Quassina - Manoel AuN9
549.907 --Marca, Somil
gusto da Silva - Classe 3.
Classe 19 - Requerente, Sociedade
Mecânica para, Indústria e Lavoura N) 696.631 - Promoplan - Promoções e Planejamentos Ltda. . A.
Classe 32.
N 9 549.903 - Marca, Somil
Clame 32 - Requerente, sociedede N 9 784.231 - Promopla,n - ProMecânica para Indústria e Lavoura moções o Planejamentos Ltda. -Classe 50.
S. A.
Sinal de propaganda deferida:
No 549.909 - Marca, Somil Classe 49 - Requerente - Sociedade /4 9 684.906 - Noite de Bagdá Macenic.a, para Indústria e Lavoura Clube Monte Líbano - Classe 'a
S. A.
Marca Indeferida:
N9 549.910 - Marca, Gegeinha Classe 39 - Requerente: Avelino Po- N 9 423.958 - Convi r libra - C onsmar -a. A. Produtos Farinacéutien. trubrás - Comercial e -Construtaa
N9 549•91 - - Marca, Prostra) - Brasileira Ltda. • - Classe 16.
Classe '10 - Requerente, Avelino PoExigências:
mar S. A. Produtos Frm ' ''c. s
Gonea ves aN o 342.570 . N 9 549.913 - Marca, rieb a tse • - Cia.
Ltda.
C11131 pra ex'
PoClasse 10 -a Requerente. Avean.)
Diversos:
mar S. A. Produtos Farmacautteos.
331.321 - cama. Nitra Cb ni c.t
N
9
1- 9 543.916 - Marca. (aba - Cla sPo7.7.-"n 5. A. Brasileira •- Proas es- y e na e'.issaal
11
se 43 - 1-?,e;-1•F.Vite.
Feriu:114e as a' aa!
- Comercial, Industrial e Imperta- . N 9 485.0!-14
1
nuos Continae S. A. • - E
dera.

•1

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS

1 N 9 546.505 - Herman Milite' ! Remai). Miller Inc. - Classe 43.
Troa
1 N 9 546.521 - Giannini
1quillo Giannini S. A. Indústria ta
De 31 de janeiro de 1968
Instrumentos de Cordas - Classe 3'4
1- Registre-se na classe 32 com exMarcas deferidas:
clusão de papéis impressos.
N" 374.858 - Karibè Karaah ; N9 557.855 - Canaveral - Ancora
S. A. Indústria e Comércio - Clas- i Indústria e Comércio Ltda. se 24 - Registre-se excluindo ban- se 313•
deiras e flâmulas.
N 9 393.919 - Pectofher Fher N9 55e.609 - B - Brassinter 3 A
Arzneimittel Gesellschaft Mit Bes- : Indústria e Comércio - Classe 201 N 9 566.557 - Epsora Nyl - Fáchraenkter Haftung - Classe 3
N 9 485.382 - Cobreear - Prosar brica de Roupas Epsom S. A, Indastria e Comércio de Acessanos I Classe 48 -- Re g istre-se com excite
de Autamóvels Ltda. - classe 31. ;são de ta.nça-perfumes,
I N 9 560.637 - Brown Boveri -N" 520.931 - Wellborn saí-insta Aktiengesellschaft Brown Bom ! ' g
S. A. Indústria, Comércio e 3spre- Cie. - Classe 6.
sentaçõss - Classe 44.
N 9 569.195 - Eberle Metaler
N 9 520.932 - Flim Fiam - Batista
A. Indústria, Comércio e Rep. g'ca Abramo Faserle S. A. - Cita a
n9
13.
-.Classe 44.
N9 531.45S - PM 2T Petrominas I N9 569.58" ae Cagi - CARI aaméticos
Ltda. - Classe 46 - RePetróleo Minas Gerais S. A. i gistre-se com exclusão de lança-pta
Classe 47.
Pe- fumes.
N 9 531.455 - PM Superlub
tronunas
Petróleo Minas atuais N 9 569.700 - Carioca - GuilherS. A. - Classa •:7.
me Guerreiro. Falcão - Classe 32 '
N9 545.735 - Pucci - Pucei - N9 570,012 - Elenco - Aloysio
- Classe 8S. A. Artefatos de Borracha - CLt3- N9
570.014 - 1slccuitevil
Jan
se 10 - Registre-se com exclusão de vil - Montagem,
Engenharia Maçai
cadeiras para dentista, cadeiras PI-Ta e
Indústria Ltda. .-- Classe 25.
clinica medica, armários para fins N
9 570.961 - Visorama - Editers
hospitalares, mesas' para operações;
Brasileira de Livros e Revistas &liMesas para curativos, mesas para bras
Ltda. - Classe 32.
clinica médica e hospitalar e Orágica e móveis para fim cirúrgicas e NO 570.969 - Tufão Extra Fina Indústria e Comércio Regina Udu.
odontolégicos.
- Classe 41.
N9 570.978 - ..arapiranga Estaleiro Guarapiranga Ltda. - Clas
se 20.
AVISO AS REPARTIÇOES
N 9 570.980 - Diski
Diski - Co- \
PCBLICAS
Clasmércio e Publicitária Ltda.
se 32.
O Departamento de Im571.009 - Dsl-Ma - ael Ma
prensa Nacional . avisa às
- Indústria Brasileira de Sabão c
Repartições Publicas em
!Sabonete Ltla.
Clarse 46.
geral, que deverão proviN9 571.042 - Sen Cipriano
denciar a reforma das assi1dústria de Velas Artísticas São Ca
naturas dos órgãos oficiais,
!nri g no Ltda. - Classe 46
at.a o dia 29 de fevereiro
I " N9 571.054 - Max mama corrente. a _f:m de evitar o
'de P e iedas Max i re is re Ltda.
eneee'amento da remessa
se 42.
a partir daquela data.
Inana
; N 9 571 A 59 - Hare
ia f'alf:ados Barca Ltda. -- C ass,
nO 33.
..›,•••••••••••n

Segunda-feira 5
•
.N.9 571.0a1 - 1ndusbr Indusbra
--- Artefatos de Borracha Ltda. Classe 39 - Registre-se com exclusão de pneumáticos.
N9 571.101 Ibaal - Ibaal Indústria Brasileira de Acessórios para
Autos Ltda. - Classe 21.
N9 571.632 - Compreender - Editewa Abril Ltda. - Classe 32.
N9 571.708 Ofertex - Comércio
o Indústria de Confecções Montecobre
Ltda. - Classe 32. .
N9 571.713 -- Algopel - Algopal -Algodoeira Paranaenee Lda. Classe 4.
Trica - Tricotagem
9 571 78;
Catarinense Lida. - Classe 22.
'N o e71.7a8 - Trica - Tricotagem
Cetarineuee Lida. - Classe 24.
N9 571.789 - Trica - Tricotagem
Catarinense Ltda. - Classe 34.
N9 571.791 - Trica - Tricotagom
Catarinen.se Ltda. - Classe 37.
DaUgá - Ugá
N" 571.814
cara Ltda. -- Classe 41,
N9 571.821 -- Gelarom - Soe, indústria Bluntenattense Li da. - Classe 41.
Wladimir
Ne 573.367 -- Ucliôa
Barbosa Ucheta - Classe 41.
Titulo d a estabelecimento deferido:
Ne 567.0 -A - - Rápido Andeade Emprésa Transportadora Andrade
Art. 97 n9 1.
Ltda. - Classe 33.
N9 571.055 -- ótica Alagoas
Francisco Fernandes Filho - Ciase 8 - Art. 97 n 9 1.
N" 571.539 - Rádio Umuarama Rádio Umuarama Ltda. - Classes
os. 32 e 33 - Art. 97 n9 1.
. N9 571.552 - Comercial Casas Rosa
-- Comercial Casas Rosa S. A. talasses 41. 42 e 43 - Art. 97 n9 1.
N 9 571.558 - Edifício Santa °dila,
a-- Segurança Imobiliária S. A. balame 33 - Art. 97 W 1.
/49 573.368 - Edifício La Rochelle
a-- Isaac Duck - Classe 33 - Artiao 97 119 4.
marca iri-deferida:
Klabt11
Klafa
1.0 ri09.417
Ittiáos & Cia. - Classe 19.

DIÁRIO OFICIAL (Seção

N9 519.098 - Cia. Melhoramentos I N 9 578.393 - Dana Corp.
8-14.3174 Polovi S.A. Itsj.
de S. Paulo.
e Com. - Fica retificado o ellaesê
N9 519.471 - Dana Corp.
N9 519.610 - Société D'Exploita- publicado em 17 de apesto de 1/'.432
ilons Chimiques Et Pharmaceutives para o mesmo requerente na ci. 16
na marca Polovi.
Seceph S.A. (Société Anonyme).
N9 542.378 - Piracy S.A. Praia.
149 523.117 - Tecidos Ornega S.A.
N9 529.222 - Ind. e Com. Ame- cliché publicado em 23 de agôsto de
Agropecuários. - Pica retificado o
rican Potato Chips Ltda.
1962 para o mesmo requerente na
532.209
Lab.
Cangar'
Ltda.
N9
Emblemática.
N9 532.753 - Heti Aktiengesels- cl. 2 na marcaDiversos
chaft.
149 509.929 - M. & T. Chemicals
N9 533.259 -- Fábrica Prods. Lavex Inc. - Prossiga-se na cl. 28.
Para Indústrias Lavandeaias S.A. •
10 539.100 R. 8. Cunali N° 534.331 - Iseki-Mtsui Máquinas Prossiga-se com exemplares de fls. 2'2•
Agrícolas S.A.
24 na cl. 1.
N9 536.374 -- Soma -- Soe, MeN9 561.661 - Imobiliária J. R. Soacânica Para Indústria, e Lavoura res Ltda. - Prossiga-se com inclusão
S.A.
da cl. 23.
N e 537.273 -- Marcai - Fomento
N9 570.035 - SAVEP - Soc. AuxiIndustrial Ltda.
N9 537.863 -- Wapea Auto Peças liadora de Vendas e Propaganda Ltda.
Proasata-se na cl. 11.
S.A.
N 9 571.023 - CII.a.DEIvI - Com. e
Wapsa Auto Peças Ind. de Estantes Desmontáveis de
N9 537.864
S.A.
Madeira Ltda. - P:ossi2,a-se na clasN9 537.767 - Anderson Clayton & se 40.
Co. S.A. Ind. e Com4,
149 576.725 - Bar e Armazém Ceará
Polovi S.A. Ind. e Limitada - Prossiga-se na el. 38 conN9 538.977
Com,
siderando os impressos corno papéis
N9 541.886 - Beco-Dana S.A. Ind. aemi-impreesos - os fichados acheme Com. de Bebidas.
ea em ordem.
N9 542.232 - Calq ue - S.A. Com.
de Equipamentos Rodoviários TratoEXPEDIENTE DA SEÇÃO DF
res e Acessórios.
TRANSFERLNCIA e LICENÇA
N9 542.233 - Certac - S.A. Com.
de Equipamentos Rodoviárias TratoRio, 31 de janeiro de 1968
res e Acesries.
N9 542.338 - Ind. de Tecidos e Contrato de exploração de patentes
Malhas Parisla S.A.
Minco Corporated Ltd. (no pediN9 542.462 - Shell International do de averbação de contrato da pai.
Parolei= Company Ltd.
MI n9 4.147). - Contrato de subN9 542.583 - Café Lunar Ltda,
licença de exploração a faeor de
N9 542.917 - Tamoio Molas Espi- Minnesota Manufatureira e Mercanrais Ltda.
til Ltda.
Malórica - Cerâmica
N9 544.117
Inds. Reunidas Vidrobras Ltda.
Artística e Industrial S.A.
(no pedido de averbação de contrato
N e 545.202 - J. Cargueira Vai.
N9 547.394 - Transportadora das patentes: PI 119 59.352, 68.499,
71.550, 73.138, 73.230 73.618 73.620,
Transtudo Ltda.
N9 547.493 - Anderson Clayton & 74.313, 73.709, 74.31Z 76.356).
co. S. A. rade e com.
PLP Produtos Para Linhas Preforalados Ltda. (no pedido de averbaçâo
N9 548.623 - Kazuto Ikesaki.
N9 549.353 - Suchaxd Holding So- de contratos de pai. PI as. 64.534,
66.867, 67.332, 68.598, 69.615, 71.270,
ciété Anonyme.
N9 550.961 - Cia. Brasileira Rho- 309.221).
Exigências
diaceta.
e alterações de nome
Urino : cora exigancias a cumN9 557.806 - Big Star Ind. e Com. Transferências
do titular de preeessos
piar:
de Relógios S.A.
Jolimode Roupas
N9 559.534
Ne 130.556 - Valmont
Foram mandadas anotar nos proN9 512.631 - Implementos -Agre- S.A.
cessos abaixo mencionados as seguinDistilaria
Itaoca
Li561.828
N9
nelas s. A. Industria e Comércio.
tes transferências e alterações de
N 9 571.30 - Edifício Martha Pi- mitada.
N9 562.185 - The Gillette Com- nome do titular de processos:
alieiro de Lima.
Rockwell Standard Cora. (transf.
No 540.973 -- Cia. nrasileira Rho- pany.
1e9 554.259 -- Leb. nurropghs Well- para seu nome da pai. PI número
dtaceta - Fabrica de Raion.
. me do Bretail S.A.
65.706).
IV 371.596
Aeroquip - SulatneN° 565.217 - Gaetano tobozo.
Amsted Inda. Inc. (alt, de nome
*acarta Indústria e Comércio S. A.
149 -566.024 - Cia. Cervejaria Ca- na pat. PI n9 75.200, 75.574). Na 396.636 - Bukh - Sabroe Moracú.
Averbe-se o contrato de exploração
toras Diesel e Refrigeração Ltda.
N9 416.167 - Kibon S. A. Indús--• 149 568.640 - Detelux do Brasil com o respectivo aditivo a favor de
S.A.
Inda.
Químicas.
American Steel Foundraea Internaatlas Alimentícias.
Ne 569.208 -- Ui: dever Limited .
tional S.A. Averbe-se o contrato de
N" 442.671 -- Chimica Baruel Ltda
11 9 569.286 -- Paranamentol S.A. sublicença de exploração com o resN ú 451.222 -- Aeroquip
SulameInd.
e
Corra
pectivo
aditivo a favor de Ola. Bras.
- raiana Indústria e Comércio S. A.
t de Material Ferroviário.
149
569.525
.-Carmine
Larocea
&
/a9 451.328 -- Malharia Simber
Cia Ltda
e. A.
Mecânica de Precisão Marwan Li149 570,927 - Fabrica Nacienal de mitada (transf. para -seu nome da
N9 461.830 - Lanifício Matteo
Ralos-X Boina
ealanella Ltda.
Ipat. PI n 9 77.197).
N9 571.254 - Antenal Ltda. Carter Wallace Inc. (alt. de nome
N9 472.605 - Tecidos Omega S. A.
N9 477.447 - Condeal S. A, las Auto Rádios e Acessórios.
na pat. PI t. 135.730).
&estria e Comércio.
149 571.270 - Malharia Brusque de
Mitchell Cotts Pyrethrum Ltd.
(alt. de nome na pat. PI t. 163.965).
Ne 481.083 - Labs. Burroughs Roberto Manoel Corrêa.
N9 571.560 - Santapaula MelhoraWalleorne da Brasil S. A.
J. D. Móveis e Decorações Ltda.
N° 435.116
(transf. para seu nome da pai. PI
A. C. A. Mallouety. mentos S.A.
149 571.567 - Ruielte S.A. Adm. e t. 167.901).
N° 499.185 - Strunck - Indústria
ç Comércio de Máquinas e Apar:atro :1 Participações.
Ind.
Mecânica Eritnac Ltda.
rletrónicos Ltda.
para seu nome da :sat. MU
' N9 571.569 - Zarca S.A. Adm. e 1 t.(transf.
169.477).
/4" 499.186 --- strunck - Indústria Participações.
# Comércio de Máquinas e Apareibas4 N9 571.818 -- Heinz Schulz,
I G. Mendes Ferreo Representações
Eletrônicos Ltda.
I49 573.865 - Bical S,'C Ltda. Adm. S.A. (alt, de nome na transa para
fa° 499.795 -- A. J. Morais & Caa.! e Participação.
seu nome da pai. IMU t. 173.732).
149 573.866 - Daini S C Ltda.
N^ 504 660 -- Imobiliária Douglas
Perstorp AB (alt. de nome na pat.
„mirada.
Adm. e Partictpaçao.
' PI t. 175.134).
N° 576.188 - Labs. Keto-Weinaco 1 Maybach Mercadas Benz MotorenNo -511.808
Mapro - RevestiS.A.
mentos Textets Ltda
bau Gesellschaft Mit Beschrankter
511.809
Mapro - Revesti-, Ns. 576.191 -- 576.318 - Labs Raftung taifa de nome na pai. 1 t.
atentos Texteis Ltda.
tio 177.390).
Keto-Werneco S•A•
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;Cartonagem Flor de Maio S.A.
ete nome na pat. MU t. '&65.480
4 9 5.328).
Ind. de Móóvels Marthe Ltda.
teransf. para seu nome daapat. MD
lir, 6.724/.
Vdo Tachometer Werks Adolf
Schindling Gmbh eranaf. para seu
nome da pat. PI n9 71.095).
Siemens Aktiengesellschaft (alt.
de nome na pat. PI t. 177.888, ....
71.326).
Nogueira, Guimarães S.A. Esquadrias (transf. para seu nome da pat.
PI 119 74.287).
Yale & Towne Inc. e Eaton Yale
e;chindling Gmbh (transa para sei
nome da pai. PI t. 100.498),
Glaxo Group Ltd. (alt. dc nomt
tia pat. t. 128.966).
Wallace Murray Corp. (alt. de
nome e transf. para seu nanas da
pat. PI 1. 156.789).
Marco Yacoel Zagouri (transf.
para seu nome da pai. PI t. 162.987)
Giorgio Rondina uransf. para seu
ame da pat. PI t. 165.519).
S. T. D. Services Ltd. (lramei.
rara seu nome da pala PI t. 169.166).
Benedito do Prado (trame, para
saa nome da pat. MU t. 172.678t.
The Dominion Road Maehinery
Company Ltd. (transf. para seu
reme da pat. PI t. 175,008).
Aart Gijsbertus Nijhuis (transf.
vara seu nome da pat. PI t. 175.227).
Com. e Ind. de Trafilados e Laminados Citral Ltda. (tranef. paia
seu nome da pat. MU t. 174.217,
174.219).
Exigências
Vairios com exigências a
cumprir:
S. A. Philips do Brasil (junto à
pat. PI t. 53.584).
N. V. Philips-Gloeilampenfabrieken (junto à pat. PI n9 42.'326).
Cia. de Cigarros Souza Cluz "„junt0 Q pai. PI n 9 52.82).
F. S. Allinquant (junto it pat.
PI n9 63.310).
Artur. Eberhardt S. A. Inds. Retas.
niclas (junto à pai. PI ne 67.992).
Delia Alsthom (junto à pai. PI
ii 9 73.e77).
Farbenfabriken Bayer Ag (junto
à pat. PI 11 9 70.098).
"'Labs. Lepetit S.A. (junto à pat.
PI t. 169.673).
Arquivamento de processos
•
No 563.776 - Palácio dos Pneu
Limitada,
N9 560.584 - Aurele Serban.
149 569.587 - Aurele Serban.
N° 580.074 - Indústria Taxtil Carambei S.A.
149 500.075 - Indústria Texte Cavai-libai S.A.
N9 756.868 - Celariese - Tecolagem do Brasil Ltda. - Arquivem.
si' os processos.
Retificação de clichê
N9 644.028 - Candelabro - Cantina Sorrento S.A. - eis. 33 - 41 42 - 43 - clichê publicado em 30
da setembro de 1964.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Retificado por ter saldo corri
incorreções
Rio, 11 de janeiro de 1368
Mrcas indeferidas
Tênues:
N9 678.429 -= Cama - Classe 41
- Requerente: Floriano Schroeder,
149 650.124-- Cana& - Classe 41
-- Requerente: Pensão Canta Ltda.
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N.' 552.429 - Café Canas A Cia. Produto& Confiança S.A.
Lanches Nobreza Ltda. • (op isição
Silva Oliveira S.A. Rep. Com .
4 1 - Raquerente: Carlos de Car- (oposição aos tênnos 828.894 ao térmo 830.230 marca Nobreza).
Ind. (oposição ao tèrmo 830.295 mar.
828.895 - 828 , )/92 - 828.891
la S.
Les Parfums Robert Piguet (opos- ca Alariunby).
ção ao tal-mo 817.098 -marca CaraIV 523.537 - Alvorada - Claak 828.890).
Solidex Empreendimentos linobtUnilever Limited
oposição aos vage),
41 - R.:querente: JGS.é dos Santos
t êrmos:
S.A. Jornal do Brasil ,oposição liárlos Ltda. (oposição ao térzno nú.1ostao.
No 825.036 - marca Eva.
:ia tanto 827.a32 marca J. B. Pu- mero 822.895 marca Solidex).
xigen cias.
Walma Ind. e Com. de Material
N9 825.087 - marca Neva,...
blicidade).
N9 827 318 - marca Wandalux.
.ao têrmo 827.462 marca Anhan- Elétrico Ltda. (oposição ao térmo
Darrow Latoratórios S. A., no peu,.‘ 820.813 marca Walma),
altera).
Na 827.490 - Marca Lux.
d ido de tranaferancia cio têrmo númeAços Anhatiguera S.A, ,,oposição
Café Paulista S.A. (opdsiçao ao
ro 191.299. - Cumpra-se as exigènPacit S.A. (Máquinas de Escritório) (oposição aos têrmos: 824.139 e
John Walker & Sons Ltd. (opasi- têrmo 833.150 marca Café Paulista).
cias.
atra.1)38 marca Socima - colo fia ção ao (Crina 818.275 marca Embleg
Ind. Química e Farmacêutica
Galeno-Química S. A., no pedido
mática 'rótulo).
Schering S.A. (oposição ao têrmo
de transfarenícia do 'Palmo n 9 331.749.
Ineafé
e
Com.
da
Cafés
Unica Auto ainibila S. A. .iiposiçaa Finos 8. A (oposição ao tênno 829.691 119 816.264 marca Estreptobi) .
- Cumpra-se as erigéneias.
aos térmos:
ICivia S.A. (Adm. de Bens. Cormarca Café do Brasil Juranda).
N9 822.174 - marca Única Indús- I American Radiator and Standard retagens, Incorporações) (oposição ao
tria e Comércio ta' Materiais Para Saltitara Corp. (oposição ao têm) ténno 817.069 marca Civiltee).
NOTICIA RO
n9 740.251 marra Ideal).
Constrições.
I Plastifon S.A. Plásticos e DerivaMalhas Teesport S.A. (oposição ao dos (oposição ao térmo 817.589 marN9 823.850 - nome comercial.
NOTICIARIO
térmo 820.650 marca Telstai).
ca Plafom).
Laica de
de Cama.s Única Ltda.
Palmeiral Planejamento e EngeBrasileira de Vinhos S.A. Ind. e
N9 823.851 - marca: °Meti) .
Ovosições
nharia Ltda. (oposição ao térrao 1111- . Com. (oposição ao térino 316.445
mero
823.485
titulo
Conjunto
Rabi
Embra Indústria Brasileira de Emmarca Brasília).
O. & L. Fratelli Cora Sociata Per
bolas Ltda. (toosiçáo aos térmos: tacionai. Nova Perimetral).
Azioni (oposição aos têrmos 81a.164 822.928 - 822 929 - 822.930-- ....
Wilton Piram) - com. de Vei'Comei S.A. Ind. e Com. (oposie 816.165 - marca Coral).
822.931 - 822.932 - 822.933 marca (ao ao (armo 818.826 marca Carina). culas e Máquinas Agrícolas Ltda. Exorai er S. A , Turismo e Câmbio Carmaquinas) (oposição ao têrmo
Chlro Comercial Santa Alaria Embrasal .
(opas
ica ) C) termo 827.393 titulo: nÇ 823.057 marca Pirasa).
Tintas Coral S.A. (oposição ao ter-S.A. (oposição aos têrmos 816.643 e
Indústria de Bebidas C11174,110 S.A.
,
Exprinter
Importação Exportação e
mo 636.347 marca Corvil).
(oposição ao térmo '818.307 marca
816.64 marca Pop's).
Comércio).
't
Caalina Inc. (oposçáo ao tênno
a Ltda.
a. opa- j Grapi e ténro 818.306 marca Gra.pi)
1.0ni
Instituto Biochimico S.A.
Pau- ;n9 818.560 marca figura de paixe). I . Intobiliaria Harta
:Ação
ao
têrtno
828.256
marca.,
Har- ' Rio de Jaiu iro, 31 de janeiro de
lo Proença (oposição aos termos:
I Produtos Rocha Químicos e Par- , monja 0 .
1967. - Assinei e encerrei 26 Laudas
N'' 81(1.237 marca Biozal.
, macaéRticos S.A. 'oposição ao tr:emo
Stand 1 a•corlieõ.'s Ltda. (aposiÇã Ido
do expediam-a . - A' illon Aivint XaN 9 817.034 marca Tiozol).
u° 322.771 marca GranoviP
ao termo 823.271 marca Standarta). rirt, Diretor do 4. Documentação.
/
•

1
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MARCAS DEFOSITAD45
Publicação feita

de acordo som o art. 109 e seus parAgralos do Código da Propriedade Industriai

-1 . R1-21n 10S

N9 838.001

DEPOSITADOS
EM 2-1-1968
N . 837.996

_ESTRELINHA
Requerente: Thelmo Roque Salzbach
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 38
Artigos: Papel e seus artefatos, livros
não impressos etc., não incluídos nas
classes 16, 44 e 49
N" 837.998

GUANT
indirsíria— idraSileira
Requerente: Manuel Alfredo LelVa
Alvarez
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: Calçados para homens, senhoras e crianças
N' 838.004
.11••n

0111MEOL_LIDA.
C-OMÉRCIOINOOSTRie
`.IMPORTAÇAC
Requerente: Quimidrol Ltda. Cc.mércio Indstitria Importação
Local: Santa Catarina
Classe: Nome de Empresa
N° 837.999

HINDIÇÃO UNIÃO
Requerente: Fundição União Ei A.
Local: Santa Catarina
Classe: Nome de EmpreAs
- —
N 9 838.000

V1NOWAL
mi ()st ria Brasileira"

nequerente: Indústria Vinotval S.A.
Classe: 11

Artigos: Ferramentas de toda espé-

cie (exceto quando partes de maquinas) ferragens e cutelária em gerai.
Pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras ciasses
N 9 838.002/003

sti
Ar; , gos. Blusas, blusões, ves:,Li."-s, casacos, cnanteaux, paletós, tailleurs,
coletes, capas, Jaquetas, quiznonos,
kegnoir, suteres, pulvõveres, ponches
chales, cachecols, echarpes, comb.
ções, corpixtnos, soutiens, tualluts,
calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, pijamas, punhos,
palças de senhoras e de 'crianças, cmtas para senhoras.
N cs 838.007/009

CÁ PIA

II

RODOMI

4$

Requerente: "Capia" — Comercial
Agro Pecuária e Industrias Aulicin0
Sociedade Anónima
Local: São Paulo
Classe' 41
N.rt.t;os: Na classe
Classe: 42
Artigos: Na classe
Classe: 50
Artigos: Na classe
- .44. 41.

N : 8,38.012-

Industrie 3rasi1eira
Requerente: Rodomi Veiculos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos:
Na classe
_
_
N 9 838.000

1C. O . F 3R

.111,0:vá2Yia 3r.tási1aira

Requerente: Ind úst ria de Ferramentas Kofer Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Alicates, alavancas, arcos de
pua e serra, brocas, bigornas, dana
de parafusos para porcas, fendas inglesas e de róseas, formosa, drías,
martelos, esferas,' torquezes, malhos,
tesouras, perfuradores, serras, talhadeiras e vetrumas
Requerente: Rodomi Veículos Ltda.
N° 838.013
Local: São Paulo
Nome Comercial
N 9 838.010

RODOPIEI
V EICULOS
LTDA.

CÁ PIA
COMERCIAL AGRO-PECUÁRIA
E INDUSTRIAL AULICINO SIA,
Requerente: "Capta" — Comereial
Agro Pecuaria e Industrial Ailicin0
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Nome Comercial
N 9-838 911

le4OuSTRiA
li.aquerente: G. ltledde Ferrão Representações S.A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe
bría.uor,.
— 7 — 11 — 21 dir al tie
Prociaganda

I tevTRI A BRAS 'LEIRA

Requerente: 93r1uquedos Aisolth Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Automóveis e vdcubs de
brinquedos, armas de brinquedo, baralhos, bolas para todos Os esportes,
bonecas, chocalhos, disoos de w v"àDM BRASILEIRA
mêsso desportivo, figilras de sves e
animais, jogos de armar, jógos de
mesa, joelheiras para esporte, luvas
Requerente: beltex — Inditstrla e para esporte, miniaturas 'de utemsJComercio de Tecida , Ltda.
lios domésticos, máscaras para esLocal São Pauk.
porte, nadadeiras, réde= para ,-1-,sea

FONCRON

Local: São Paulo
Requerente: Pronto Socorro Intentai
tamboretes e varas para pesa.
'Santa Gewtrosa" Ltaa.

D

9RASiLEILA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Construções, Engenharia
e Pavimentação "Enpavi" 8 A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
N 9 838.003

PRONTO SOCORRO \
INFANTII.."3ANTÀ
GENEROSA" LTDA.

N° 838.019 020

isousTatA

"4E115/111"

N ç 838.014

Requerente: Alcántara Machado Cu
mércio e Empreendimentos Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe: 32
Artigos: almanaques, álbuns, calendádos, catálogos, crónicas diVersas, tolhe*
tos Impressos, folhinhas impressas, /lis.
tórias impressas, jornais, livros, mnsi-,
cas, programas de rádio, programa de
televisão, programas impressos, propa
ganda impressa escrita, prospectos impressos, publicações impressas, revistas
impressas e sueltos impressos
Classe: 50
.Aritgos: convenções, hotéis, clubes, de
expositores, recreativos, esportivos e sociais, distribuição de títulos e valores,
parques de diversões, postos de estadomamento de veiculas, lavagem, abaste.
cimento e lubrtfcação. Demonstraçâo e
apresentação de artigos, produtos e serviços. promoção de contactos e vendas,
exposições e feiras, - cãmbio e tuf.smo,
financiamento e empreendimentos, estu
dos e levantamentos de mercados, assistência técnica, comercial, econômica,
arimifitctrativa e Jurídica as indústrias,
comércio e sociedades civis
N e 838.021

PETAG
Requerente: Alcântara Machado Comércio e Empreendintui:us Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
A:-tigos: # almanaques, álbuns, calendários, catálogos, crônicas diversas, folhetos impresos, folhinhas impressas, histórias impressa, jornais, livros, músicas*
programas de rádio, programa de tele
visão, programas impressos, propaganda impressa escrita, prospectos impres.
aos, publicações impressas, revistas
pressas e sueltos impressos
N° 838.à22
Reg-percute: Alcântara Machado' Comérçio e Empreendimentos Ltda.
Local: São Paulo
Casse: 50
Artigos. Convenções, hotéis. clubes, de
expositores, recreativos, esportivos e sociais, distribuição de títulos e valores,
parques de diversõis, postos ele estacionamento e lubrificação. Demonstração e apresentação -de artigos, produtos
e serviços, pranw -cão de contactos e
vendas, exposições e 'feiras, câmbio e
tro-i ,rrn ,) firt , n; ':-:•-nnito e empreendimen•
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tos, estudos e levantamentos de merca- histórias impresas, --jornais, livros, mú/V 838.033-031
dos, assistência técn:ça, comercial, eco- sicas, programas de rádio, programas de
nômica, administrativt C jurídica asain- televisãO, programas impresos, propaÁtOE KOláver
dústrias, comércio e sociedades civis ganda impressa escrita ,prospectos impressos, publicações impressas, revistas
N 5 823.023 021
impressas e sueltos impressos
Requerente: Alcântara Machado
Classe: 50
Comércio e Empreendimentos Ltda.
Artigos: convenções, hotéis, clubes, de
Local: São' Paulo
expositores, -recreativos„ esportivos e soClasse: 32
ciais, distribuição "de títulos- -evalores,
parques de diversões, postos de estacio- Artigos: Almanaques, álbuns, calendánamento de -veículos, lavagem, abaste- rios, catálogos, crônicas diversas, folhecimento e lubrificação. Demonstração e tos impressos, folhinhas impressas, hisapresentação de artigos, Produtos e ser- tórias impressas, jornais, livros, músiviços, promoção de contatos e vendas, cas, programas de rádio, programa de
AU7'49/ftOVEL.
'SALÃO PO
exposições e feiras, câmbio e turismo, televisão, programas impressos, .propafinanciamento e empreendimentos, estu- ganda impressa escrita, prospectos imRequerente: Alcântara Machado Co-dos
e levantamentos de mercados, assis- pressos, publicações impressas, revistas
mércio e ,EmPrenedimentos Ltdae.
impressas e sueltos Impressos
tência
técnica, comercial, econômica,
Local: São Paulo
1
•
administrativa
e
jurídica
às
indústrias,.
Clase: 50
Classe: 32
•
comércio e sociecles civis
Artigos: Convenções, hotéis, clubes de
Artigos: Almanaques, álbuns, calendáexpositores, recreativos, esportivoã e soN° 838.029-030
rios, catálogos, crônicas diversas, folheciais, distribuição de títulos•valodes,
,tos impressos ,folhinhas impressas, hisparques de diversões, postos de eátaciotórias impressas, jornais, livros, músicas,
PRET-A-PORTEI/
namento de veículos, lavagem, abasteciprogramas de rádio, programas de telemento e lubdificação, Demonstração' e
visão, programa impressos, propaganda
apresentação de artigcis, produtos e serimpressa escrita, prospectos, impressos Requerente: Alcântara Machado Coviços, promóção de contactos e vendas,
mércio e Empreendimentos Ltda.
Classe: 50
exposições e feiras, câmb:o e turismo,
Estabelecido em São Paulo
Artigos: Convenções, hotéis, clubes de
finaciamento e empreendimentos ,estu•Classe: 32
expositores, recreativos, esportivos e so
ciais, distribuição de títulos e valores, Artigos: Almanaques, calendários, ál- dos e levantamentos de mercados, assi-s
comercial, económica,
parque de diversões, postos de estaciona- buns, catálogos, crônicas diversas, folhe- tência técnica,
mento 4 veículos, lavagem, abasteci- tos, impressos, folhinhas impressas, his- administrativa e jurídica às indústrias,
comércio e sociedades civis
mento e . lubrificação. Demonstração e tórias impressas,' jornais, livros, músignI/
apresentação de artigos, produtos e ser- cas, programas de rádio, programa de
N° 838.035
viços, promoção de contactos e Vendas, televisão ,programas. impressos, propaexposições e- feiras, câmbio , è turismo, ganda impressa escrita, prospectos imfinaciamento e empreendimentos, estu- pressos, publicações impressas, revistas
dos e levantamentos de mercados, assi• impressas e sueltos impressos
tênciá técnica, - comercial, económica,
Classe: 50 •
admin:strativa e jurídica às indústrias, Artigos: Convenções, hotéis ,clubes, de
comércio e sociedades civis
expositores, recreativos ,espôrtivos e sociais, distribuição,,de títulos e . valores,
N9838.025026
parques, de diversões, postos de estacionamento de veículos, lavagem, abastecimento e lubrificação. Demonstração
1' E.
T
ea apresentação de artigos, produtos e
serviços, promoção de contactos e venRequernte: Alcântara Machado Co-. da, exposições e feiras, câmbio e turismo,
financiamento e empreendimentos, estui
mercio e Empreendimentos Ltda..
dos e .levantamentos de . mercados, • assis"
Local: São Paulo
Requerente: . Indústrias :Alves
comercial, econômica,
. Classe: 32 • tência técnica,
Reis>> S. A.
administrativa
ejurídica
as
indústrias,
Artigos: alimanaques, álbuns, calendáLocal:' São Paulo,
comércio
e
sociedades
civis
rios, catálogos, crônicas diversas, folheCiasse: 46
tos impressos, folhinhas impressas, hisr
N 5 838.031-032
Artigos: fósforos
todas, impressaâ, jornais, liVros,, músicas, programas de rádio, programa de
N° 838.036.
televisão ',programas impressos, propaganda impressa escr:ta; prospectos imD 'SC ORAM
AMARELO
pressos, publicações impressas, revistas
impressas . e sueltos impressos
Classe: 50
.aaquerente: Alcântara Machado CoArtigos :Convenções, hotéis, clubes, de
mércio e Empreendimentos Ltda.
expositores; recreativos, esportiaus e soLocal: São Paulo
ciais, distribuição de títulos e valores,
Classe: 32
4.4
parques de diversões, postos de 'te' Stacio- Artigds: Almanaques, álbuns .calendánamento de veículos, lavagem ,abage- rios, catálogos, crônicas diversas,' folheCimeni to e lubr:ficação. DemonstraçU e tos impressos, folhinhag impressas, hisapresentação de artigos, produtos e ser- &rias impressas, jornais, livros, músiviços, promciCão de contatos e vendas, cas, programas de rádio, programas de
exposições e feiras, câmbio e turismo,; fi- televisão, programas impressos, propananciamento e empreendimentos, estudos (pnda impressa escrita, prospectos imt Imo
e levantamentos de mercados, 'assistên- pressos, publicações Impressas, revista
t-`-- Requerente: Indústrias •sAlves 6
da técnica comercial, económica, admi1 impresas e sueltos impressos
Reis' S. A.
nistrativa: e jurídica às indústrias, coLocal: São Paulo
Classe: 50
.
mércio e sociedades civis
Artigos: Convenções, hotéis, clubes "de
• Classe: 46
expositores,
recreativos, esportivos e soArtigos: fósforos
N° 838.027-028.
alias, distribuição de títulps e valores,
parque de diversões, postos de estacioN° $38.037
.LICANTARA
namento de veículos, lavagem, abastecimento e lubrificação. Demonstração e
EIIIFICIO CLARICE
apresentação de artigos, produtos e serSao
Paulo-Capital
• Requerente: Alcântara Machado
viços, promoções 'de contactas e vendas.
Comércio e Empreendimentos Ltda.
exposições e feiras, câmbio e turismo, fl• Letal: São Paulo
naciamento e empreenditnentos, estudos
Requerente: Neme Connan e Wal'
Classe: 32
e levantamentos de merçados, aàistêndomiro Zd rzu r
tigos: Almanaques, álbuns, calendá- eia técnica, comercial, econômica, admiLocal: São Paulo
•
, catálogos, crônicas, diversas, fo- nistroativa e jurídica ás indústrias, coClasse: 33
impresso., folhinhas, impressas,
- mércio e sociedades
Titulo d edificio

Feve'tiro de 1968,.
No 838•038

UI/FIOU) MARINA.
Sai) . Paulo-Capitai
Requerente: Nene Cozinan
• e' Waldomiro Zarznr
I
s.
• ,aoca,a
Local: São amo
Classe: 33.
N° 838•039

• EDIFICIÓ •ANA • PAUL'A-

I

• S.-ao Paulo-Capital
Requereote: Neme Cozm„n. Eduardo
'
Saccab e Malek Curi
•Local: São Paulo — Capital
Classe: 33
N" 838.040/0-12
BRASSYART

saia:
MUSTNA BR4SILEIRA •

Requerente: Ikassvart - - Metalúrg
— Decorações Ltd.I.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 5
Artigos: 15:1etal -,zo.. metais anti-fr.c.

metal patente, aço. aiumin o, .:1•:
pica, bronze, chumbo, cobre, estaulha
terro, guta, níquel,' latão. zinco, metais
para ligas, todos os metais .aailla saí,
em bruto ou parcialmente trilhada:cios,
usados nas indústrias, podendo ser em •
barras, em chapas, em fõlhas, eui
em lingotes, em fio c vergas, em tiras:
estampados, iodados, modelados, tora.-a-:
dos é perfilados. eletrodo:
Classe: 4u
Artigos: Arinâ:ios, banquetes, ‘ ,,I) cies,
cadeiras, conjuntos para sa.as", ,onjuutos
paia quartos, culla:a:os para te.aíiçoa.i.
conjuntos para . copa e to z in , c.;criv.1- ,
ÇÕes e

n:nhas, estantes, „rmar,o.4. d;v:YO:N,
juntos para escritôr:os,

111C-

poltronas lisas e ui:ato:ias, pai• tronas-cama, prateleiras e sotas
•
Classe: 50
•
Artigos: Para dist naint• como inaia:a de
serviçbs de deJoraçoés em 'metais, tia
bron.'k e autos
sas,

N" 838.0.t3
BRAS SYARTDIETALURQICA-DRCORAÇ3E53

LTDA.
Requerente?, 13..assyart

..:\letalurgica
—Decorações Ltda.
Local: S.-10 RaljU
Classe:
'Artigos:
Nome de Emio:4'..a

N . •8;i8.044

ANHEMEI
Sao Paulo-Cnui tal
••••

ReqUerentaaDistr;bu'dora
Títulos e
Valõres Mobi
lários Anheinbi Ltda.
- Local: São Paulo — Capital
- •
Classe: *33
•

•
Segunda-fera 5
N" 838.045

DIÁRIO OFICIAL (Seçf.c III)

e

N° 838.050

EMBI

a' FERRARETTO
MARUJA' HOTEL— PROPRIEDADE
DE FER1AS,
Requerente: Distribuidora de Títulos e
Valõres Mobiliários Anheinbi Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Requerente: Perraretto EmpreendimenArtigo,: Distribuição de títulos e ara.
tos Ltda. S/C
laires
Local: São Paulo
Classes: 33, 41, 42, 43 e 50
N" 838.046
Artigos: Título de Estabelecimento .
N" 838.051

LISTRIBUILORA I?
TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS ARREMBI
LTDA.
R :que ren ia : 1)istribu:dora de Tttulos e
Anhembi Ltda.
Valõres
Local: 'São Paulo
Artigos:
N" 838 047-04S

• R:citai-ente: Thutnaz Leite Neto
Locai: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Alvejantes, detergentes
SO U 'araiS

N" 838.052

Requerente. Cristais CaDVro Ltda.
Dastabelecitiu em: MG
Classe: 11
Artgos: Vidro Comum, laminados, trabalhado em tardas as formas e preparos,
vidro cristal para tosioa os fios, vidro
industrati com telas de metal (11.1 composições especiais; Ampolas, aquários, Requerente: Verraretto Empreeuclimentaas
assadeiras, adornos para fins artísticos,
Ltda. S/C
bandejas, copos, cálices, centro de mesa,
Local: Silo Pardo
consolos, espelhosi escarradeiras, frascos,
Classe: 33, 41, 42, 43 e 50
globus, guarniçõcs para utensílios, jarArtigos: Título de Estubelecime,ito
clineaas, licurelros pendentes, serviços
para refrescos, vidros para automóveis
N' 838.053-057
e vasala 1 lex
Classe: 15
Artigos: uca:fatos de porcelana, cararáca, faiança, barro e 'terracota, louças
vidradaa para tua caseiro, adornos, fins
artísticos e instalações sanitárias; artefatos de- cerárnica rara uso caseiro,
adõritos e . fins artísticos, Adornos para " inaus' iria brasileira'
f'ns artísticos, algtadares, a sadeiras,
bules, b:dès,
bebedouros,
homoniers,
caçarolas, Requerante: S. A. Cotorlificio Caves
bandejas, copua aonso:os,
centro de mesa, licoreirus, lavaários,
Local estab&ecitio: Guanabaraaaviços para refrescos, serviços para
Classe: 25
jantar, serviços para chá, vasos sanitá- Artigos: 'Imagens e gravuras, estátuas,
rios e vasilhames
estatuetas, estampas, natnequ'ns e miálogos. Quaisquer 'obras de pattura e
ti 838.04a
escultura não inchadas em outras
classes
- Classe: -26
Art . gos: Artefatos cie madeira. õsso en
marfim. não
em outras classes
Cl; e:se: 27
.IND. BRASILEIRA
Arttqe,s: Arteldfos de palha ou fibra,
•
não incluidos'ern outras alasses
Classe: 28
.
Regras:ente Incorra — Indústaa e
Artiaos: Artefatos e rodutos acovados

'PROPRIPADE

DE FERIAS'

ACROCEL

LVEN ARITE

C..omerciu

•

Produtos Impermeabiliunde origem animal. vegetal e mmeral, raro
tes Ltda.

inchados em outras caus-es: artefatas
Lucal: São Paul('
substancars quimitas nau inchado, em
Classe; 16
(rnIf, g Casses
Artajos: Solução resinosa rriaieral de
Classe: 29,
emprago em construção, para fazer lio- Araogs: Escavas comuns (não in,luid
nrogenea e resistente a argamassa, 'mirc nas classes 6, 11, 17 e 48) espanado:ar
ou magra. de. cimento e areia
e vi scia-as

N' 838.054

Fevere:ro de 1969 775

Classe:
'ft rtigos: Sub
orr a amais], vegetal ou mineral, em lauta tas
a ttr c i almente preparadas, e nao ia.
• aluíd as em outras classes, a saber:
OS TRAVBSSOS
.airagante (goma) em bruto au iraraualmente preparadra acaltrar
urutu, amianto bruto. aparas, ou .cv
Requerente: Mário Augusto Ramos siduos de, vegetais ou minemis, barLocal: São Paulo
1laa, borracha suco de seria/geleira
Classe: 50
para fabrico de borracha. brcu tas
bruto,
ou parcialmmat-e preaa Iodo,
Artigos: Conjunto vocal e instrumental,
de Smisicas de cantara para programas eánfora em bruto ou parcialmente
caolina em bruto ou par.
radiofônicos, de televisão, teatrais e ;Reparada,
eialmente preparado carbanato bru.gravações de discos
to, ou parcialmente preparado, cara
animal em bruto ou parcialmente preN".
parada, cara mineral em bruto ou
parcialinente preparada, ara vegetal
em bruto, ou parcialmente preptarada,
ANDORINHA.
cola animal em bruto ou parcialmente
preparada, calofonia, enraives vegeInclUstria
tais em bruto corta cru bruto, enxofre em bruto ou parcialtneate preparado, estearina, extratos animais
Requerente: Clóvis Jose Scarpelli
Lm bruto, extratos vegetais em bruto.
•
Local: São Paulo
filer, (terras. gelatina em bruto ou
Classe: 16
parcialmente preparada, geléias tm
Artigos: Velas, velas artísticas, velas bruto ou parcialmente preparada. gonuméricas e velas para fins industriais mas em bruto ou parcialmente preparadas, guta-percha. embruta ou parcialmente preparada, matérias-primas,
N" 838.060 '
para fabricaçao de plásticos,
,aleos brutos. óleos parcialmente preparados, parafina em bruto, sais miPÓTI
to, seivas vegetais, talco bruto e
terebentina
Clanse: 16
Indústrià Brasileira
' Artigos: Material excita-aval/lente para
construção e acaricia° de préarasa
trarias, dele.. como cirna:a:a, azulejos,
ladrilhas, telhas, Porals, lanaras, e:c.,
Requerente: Clewl‘s José &arpai
não incluídas em outras classes, papel
Local: São Paulo
para- forrar' casa a saber: a:catre:iClasse: 46
dos, para construcõss, argarnasims
Artigos; Velas, velas artísticas, velas para construções, blocos para COLINn
numéricas e velas para fins indaratlais tenções, CRIX9S de chnento, chapas
para construções, Colunas; para cons
crê para construções, divisões,-truções,
N9 838.061
Requerente: Cabreava -- limpreàdi- pré-fabricados, e:Ufa:ações pré-molda.
das, esquadrias estruturas, para canaatentos Imobil!arios S. A,
Unções, estuque, fôrros. frl.sss, grades,
Local: São Paulo
impermSabilisado"es da 9 rgarnas:aa,
Classe: 50
lambris, massas para parede, moas&
Bsseos de Atividades: Corretagem imo» COS. pisoa. placas para pavimentação.
balaria, compra e venda de Imóveim portas, produtos 'iettaranmoa para
administração de bens, ioteamentos, In» construe60, tacos, tintas para paredes, muros, aorta e janc/as
corporações, operações no mercado de
Clasae: 20
títulos sociais de associações esportivas
e recreativas, reflorestamento, agrimen- Artigos: Peetrechoa navais e apIalárt•
sura, plantações, agropecuárla, veteriná- Mem, a saber.: bóias, bolas para miro.
ria, financiamento, construções, urbani- lar cordas náuticas, cintos ds natação,
je.quetas para natação, ror:mi-salvazação,
_engenharia, terraplanagem
/Mias para uso na água e salra-vidas
_
N9 838082-071
Claswe: 23
Artigos: Arvores de natal, bibelots
artísticos para árvores de listai, e Elxnilares, decalcomantas. deacahos,
"displays", enfeites iutistiaos paro. árvore de natal, enteites-artist'cos (não
alimentícios) para bolas, escultoras
frutas artificiais; cstatuas, estatuetas,
festões, figuras, 1 1,Orgs ar3.flotais. etreiros (exceto qaando aparelhos),
IND. BRASILEIRA
manequins, e analagos, maquiaas,
mostruáros artiationts, nainéla rótulos
artísticos e suportas ar-g alras para
trinss
•
Classe: 23
Artigos: Artefatos e ptndta os acabados de origem animal, vegetal e mi.
Requeiente: Plastico. Tupiniquini itera não Incluídos eia outras ciasLocal estabelecido: Joinville, Estado sei; artefatos de substancias, qtami:
i °as não incluídas em outras cias.
de .Santa Catarina
Classe:' 1
sett, a saber: açucareiros, afin s , exceto
Artigos: Substé.ncias e preparações' dg outras classes aparatos para
químicas usadas tias indústrias, na água, bacias, baldes, baixela.s. bandeia
fotografia e nas análises químleak. I ja:s, biscotairas. bolas não de outras
Substancias e preparções químicas classes cabides, Canudinhos, centro
anticorrosivas e antioxiclantes, a sa- de mesa, cestos, rhapm, calas nadasber: absorventes químicos; aceltakdacoPos, cordéis, embalagens
ies químicos, ac.dos, acetonas, adesi- plásticas, invólucros. esferas, estojos,
vos. quilnicss, aglutinadores, químicos, fechos, fôrmas, frascos, mataria pias.
anilina. anticorrosivos qui- Uca ou sintética, parafina preparada,.
micos antincrustalites químicos anil- recipientes, revestiMento" vasilhames
oxidantaes químicos, bases químicas, e vernizes. exceto para lustrar c de
toucador
benzina, cloretos, c.olõdio, esincrustantas quimicos, dispersantes 411in:à,
Classe: 32
COS, dasolv.ntes químicos, glicerina Artigos: Álbuns impressos, calendãs.
para indústria, impertneabtllzantes rios, catálogos, embalagens impressa*,
óxidcs. ,tas . red ut oica. folhetos impw!sos, folhinhas impresciu tinicos, reinowdores químicos, sais sas, índices telefônicos, jornais, liquinicos para indtaaa-la e secantes
vros, peças cinematográficas e
calitnicos
teatrais

TIPINIQUIM

•

CAFÉ RIAZUI

,SUAVE,
•

goma para cabelo, grampos para ca- tes, cdafeitos, cremes alimentícios dobelo, lâminas para barba, lápis para ces, massas alimentícias, pastilhas, pipo-

N., 838.621

TERMOS DEPOSITADOS
EM 12-1-19611
NQ 838.616

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Impasa Indústria Mineira
de Papéis S. A.
Local: Minas Gerais
Classe: 38
Artigos: Papel Higiênico
N° 838.617

Requerente: José Luzair Coelho
Local: Ceará
Classe: 41
*Artigos: Café
00 NI

1\1"."838.622

EDIFIC,10
SARAH VILLELA
132 FIGUEIREDO

:B O M

Requerente: Jakob Wolf Reich
Local: Guanabara
Classe: 33
Artigos: Título

INDÚSTRIA BRASILEIW
tequerente: Impaga Indústria Mineira
de Papéis S. A.
Local: Minas Gerais
Classe: 38
Classe :38
Artigos: Papel Higiênico
1\l''
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838.618

835.623

OANNOT
INDÚSTRIA BRASILEIRA

cas, sorvetes, torrões
barba„ bigodes, cílios, maquilagem, lábios, pestanas, sombrancelhas; limas
Nó 838.630
para unhas, lixas para unhas, loções i
para toucador, máquinas para alisar
cabelo, cachear cabelo, cortar cabelo,
escovas cabeça e secar cabelo; óleos
de babosa, óleos para cabelos, óleos
perfumados, (Aduladores de cabelo, pa-':
péis, perfumados, pastas para cabelo,
INDpSTRIA BRASILEIRA
• n
perfumes, pentes, perfumes em geral,
pinçaá de toucador, de pestanas, unhas
Reugerente: Frederico Meyer
e para barba; pirucas, sabonetes, sham• Local: Minas Gerais
poos, talco perfuamdo, tesoura para
Classe ; 41
unhas, travessas para cabelo e vinagres
Artigos: arhendoins, balas,
biscoitos
aromáticos
bombons, bolachas, caramelos, chocolates, confeitos, cremes allmenticios, do.
Nõ 838.624
ces massas alimentícias, pastilhas, pipo
cas,_ sorvetes, torrões

•BAKANA

"

AGROTEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

838.655

5

CASA MIIRICI

Requerente: Agrolite S. A. Cimento e
Amianto
Requerente: Pereira Jorge Santos
Local: Ganabara
Cia, Ltda.
Classe: 16
Local: Paraná
Artigos: Telhas
Clases b e 16
838:625

N° 838.656

Requerente: Roberto Debize, Couto.
CIDADE DAS BATERIAS
Cia. Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 11
• iNDOSTRIA BRASILEIRA Artigos: Abotoaduras, abridores, ações
Requerente: Odade das Baterias .1..tda
para a-fiar, afiadores, bater:as de, cozi'Local: Paraná
nha cabides, cadeados, canivetes, car- 'Requerente: Agrolite S. A. Cinunto e
Classes 33 e 8
retilhas, corta-arames, cruzetas, cubetas,
, Amianto
---cunhas; cunhos, cutelo, dobradiças, enLocal: Guanabar
-N 9 838.657
gates, escareadores, escopros, esguichos,
Classe: 16
estojos, facas, facões, fechaduras, feArtigos: Telhas
chos, ferrõlhos, forcados, fôrmas, formões, forquilhas, fresas, furadores maN 838.626
SA0 JOAO 8/A
nuais, ganchos, garfos, • grampos, instrumentos cortantes não de outras • classes, lâminas não de outras classes,
Comércio e Indastria.
limas, liirêMes, linguetes, mavnetas,
lyiuerente: The Ansul Company
machadinhas, machados, Malhos, manLocal: Marinete, Estado de Wisconsin, dris, 'manivelas, matrizes, morsas, muINDÚSTRIA BRASILEIRA
Estados Lados da América
Requerente: São 'João S. À. Com ,
nhões, picões, pilares, plainas, porcas,
Indústria
porta-chaves,
porta-jóias,
ponteiras,
saClasse: 8
Requerente: Agrolite S .A. Cimento e
Local:
Paraná
•
Artigos: Injetores para exterminadores carrolhas, serras, serrotes, talhadeiras,
Amianto
-----de árvores e . para outras substâncias talheres, tenazes, tesouras, tesouras para
Local: Guanabara
costura, tesoura para jardineiro, torni. 1n1° 835.658
mitificas, em árvores
nhos, tornos, torquesas, trancas, trinClasses; 16
chantes,
trincos
e
verrumas
Artigos: Telhas
Nô. 838.619
BANHA
Classe: 48
A?tigos:Acetona para toucados afastaN' 838.627
dores de peles das unhas, aflores de
liXminas • de bearbear, afiadores de navaVALE DO IVAI
lhas, águas de beleza, águas perfumadas, alfinetes para cabelo, alisadores de

NORDESTINA

CANARINHA

PINDEC

t•-•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

R. nuerente: Pindec — Pinturas
Decorações Ltda,
Local: Guawl,ar
Classe: 34
Artigos: Na classe,
No

838.620

PREPORPAR
:INDúSTRIA 13-R-ASILEIRA

Requerente: B. G. Azevedo,
• Local: Guanabara
•
Classe:. II
Artigos: Na classe

cabelo, almíscar, amoladores de lárairías
e

e navalhas, aparelhos para alisa-r cabelo, aparelhos para barbear, aparelhos
para cachear cabelo, aparelhos
para
cortar cabe/o, aparelhos para escora
cabelo, aparelhos para frisar cabelo,
aparelhos par ondular cabelo, 'aparelhos
para secar cabelo, atomatisadores'de
perfume, bandolina, baton, obrriladores
de Nefume, brilhantina cacheadores de
cabelo, .carmin, cosa/Cucos, corantes para
cabelo, cortadores de unha, dentifrícios,
depilatórios, desodorantes, esmaltes -para
unhas, essências perfumadas, extratos
perfumados, escõvas de toucador . para
banho, para cabelos, piu.-a cílios, para
dentes, para pestanas, para sombracelhas, para _mimas e para unhas; 25;t0i0S
de barba, estojos para manicure, stojos
para toucador, estojos
tratarnen:o
de tinhas, ferros para frizar cabelo.
velas para cabelo, fixadores. para ca,
belo, ganchos para ondular'

AGROCALHA

Xnd, Braa.

MORRIA BRASILEIRA
Requerente: Agrolite S. A. Cimento e
Acalanto
Local: Guanabara
ArtigoS:
• Classe: 16
Artigo: Telhas
—
N' 838.629

Local: Paraná

Classe .41
Banha empacotada, enlatada
ou não
.
—
N' 838-.659
1? ARMA C.I.A

KAKA

SANTA

( .

ind.-Bras.

TERELINHA
Ri-quenetne: buithermei Frederico Meyer

• Local: Minas Gerais
Artigos: amendoliNs, balas, biscoitos,
bombons, bolachas. caramelos, chocola-

Requerente: George Christufis
Local: Paraná
•
Classes 3 e 13

1

• Segunda-feira 5
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TERMOS DEPOSITADOS
EM 2-1-1968
No 838.128

ELASTOM

Classe 22
Artigos: Linhas e fios de algodão;
de cânhamo; juta; lã; rayon; seda
natural; sintéticos; plásticos e de celulose; ima tecelagem; para bordar;
para costura; para tricotagera e para
crochê

INDISTRIA E COITRIMO,
Requerente: Elastom S. A. — Indústria e Comércio
Estabelecido em São Paulo
Nome de emprèsa
• Na. 838.129 e 838.130

Afl

ARCO - AR 'VS"

Feverei(o dt, 1933 777

N? 838.139

Na 838.145

novoscripit

ALI3ERT S CH110.LZ
Indústria Brasileira

N" 838.138

1i( e".
0

-)

Requerente: .José Carvalho Martins
Estabelecido na Guanabara
Classe 41
,Artigo: Pão de fôrma

Requerente: Dr. Adolf Maca
Estabelecido na República . Federal da
Alemanha
Classe 38
Artigos: Papel com o dorso provido
de carbono e formulário com o dorso
provido de carbono, impiesaos ou não.
para serem usados em escritórios,
contabilidade e serviços semelhantes;
bobinas de papel para registrar dados
e para telegrafia
N9 838.140

N.
m ZAGOA SANTA m

QE5NJ

1M

ind..Mras.
Requerente: S. A. Frigorífico Anglo
Estabelecido em São Paulo
Classe 46
Artigos: Abrasivos para polir; água
sanitária; alvaiade para limpeza; alvejantes; amido para lavanderia;
anil; areia fina para polimento; azul
para lavanderia; barrilha para lavanderia; boneca de cêra para polimento; brunidores; buchas para polir; cêra para conservar brilho; cêra
para lustrar; cêra para polir; camposições para brilho; composições para
conservação de móveis e- utensilios;
para lavagem e para limpeza de móveis e utensílios; detergentes; esfregões para polir; esmeril; esponjas de
NS. 838.131 á 838.135
afio parti" polir; esponjas quimicamente preparada para polir; larinha para
lixivia; féculas para lixívia; flanela
. qimicamente preparada
para limpeza;
VINCO —FIX
iósibros; goma para lavanderia; graxa para couro; sapatos; madeira; etc.,
Industria trasileiri giz
para sapatos; hidróxido de sódio;
de aço para polir; liquidos deterRequerente: Companhia Industrial g:ntes; lixívia; lixa; lustradores; massas para brilhar; para lustrar; para
• Rio Guahyba
polir; material abrasivo para polir;
Estabelecido no Rio ( l rande do
oleina para lustrar; óleos para lus.Classe 24
Artigos: Artefatos de a.godão; nylon; trar; para limpar móveis e utensílios;
plásticos; cânhamo; carola; juta; lã: palha de aço para polir;' pano de
linho; paro-paeo; varai; rayon; sada I silex; pano de vidro; pano esmeril;
natural e outras fibras: Alamares;1 pano quimicamente preparado para
bolsas de tecidos para senhoras; bor- tirar manchas; pastas para dar e condadas; cordões; cadarços; coberturas servar brilho; para manar; para popara objetos fabricados de tecidos; de- I lir; pomadas para dar e conservar o
bruns; etiquetas; entretelas; fitas; I brilho; para lastrar; para polir; pós
franjas; galões; montas; ombreiras; I para dar e conservar brilho; para lapassamanaries; palmilhas; rendas; var; para lustraia. para polir; poredes. sacos c (rias para bordar I tassa; sabão comum; saponáceos; silicatos para lavanderias; soda cáusClasse • 23
tica; vela de sebo; cêra; espennacete;
Artigos: Algodão; alpaca; cânhamo:
estearina, etc.
cetim: casimiras; fazendas e tecidos
de lã em peças; juta; jersey; linho;
N9 838.138
nylon; pacopacu; perealina; raiai;
rayon; seda imanai; tecidos plástiI
cos tecidos impermeáveis; tecidos oe
pano couro e veludos (tecidos sinticos)
Classe 37
Artigos: Acolchoados para camas;
colahaa; cobertores; esfregões; fronhas; guardanapos; jogos bordados:
lençõisa panas para cozinha e panos
de pratos; mantas para camas; toalhas de rosto e banho; toalhas de
mesa; toalhas para jantar; toalhas
para banquetes; giihrnições para cama; mesa e banho.; toalhinhas
(cobre pão)
Classe 4
Artigps: Algodão em bruto; algodão
Produtos Ali
em rama; fibra da caroá; de polias- Requerente: Mirabel
mentidos S. A.
ter; de nylon; cânhamo; crina: corEstabelecido em saaa Paulo
tiça em bruto; jetaa linho; estopa;
Classe ^1
lá; seda natural; paco-paco; rami;
Artigos: Cliace,ates
resinas naturais: (cotais

Requerente: Arco-Artusi Propaganda
Sociedade Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Estudos de mercado, markerting e
execuçãó de planos publicitários
Classe 32
Artigos: Agendas; álbuns impressos;
almanaques; anuários; apostilas; haletais; calendários; catálogos; enciclopédias; folhetos; folhinhas; jornais; livros impressos; músicas impressas; revistas; roteiros impressos;
peças teatrais; de cinema; de tele• vião: pro gramas radiofônicos e nadios-televisionados

Requereale: Alberto Schmoelz a Cia.
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Acordeão, bandolins, banjos,'
baterias, cordas para instrumentos
musicais, cuícas, clarinetes, cavaquinhos, cometas, gaitas guitarras liarmônicaa órgãos pistão pandeiros pianos tambores v.olão e violino saaofones
N9 838.146
_

SAN D07

SONORA
Requerente: Textil Sonora Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Alg odão,, a:paca, cânhamo,
cetim, casimiras, fazendas e teciJos
de lã em peças, juta, jersey, linho, uylon. p aco-paeo, percalina, rama rayon, sêda natural, tecidos plastkos,
tecidos, imp ermeáveis, tecidos plastiticos tecidos imp ermeáveis, tecidos de
pano couro e veludos, (tecidos sintaticos
N° 838.147

Requerente: Sandoz S. A. (Sando.z
ECO FERROVIÁRIO
A. O., Sandoz Ltd.)
Estabelecido na Suiça
Classe 32
R equai ente: Associação dos FerArtigos: Periódicos sôbre avsantes
roviários Sul Riograndenses
médicos e farmacêuticos
Local . R.G.S.
TERMOS DEPOSITADOS EM
Classe: 32
4-1-68
Artigos: Jornal
No 838.141
N9 83-8.148

REVISTA INFÂNCIA E

BENNETT

.

JUVENTUDÉ: DO COIEGIO

Requerente: Colégio Bennett
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas
N9 838.142 -

GATO DE BOTAS
S740 Paulo—Capital

ASSEGURE O sai
FUTURO
Requerente: Instituaa Universal Bi asileiro Limitada
Local:
São Paulo
Classe 33
N9 838.149
P A , BRI LAND

Indústria Brasileira

Requerente: Newtan Melani
Local: São Paulo
Classe 33
Na 838.143

Requerente: Comércio e Indústria de
Roupas Fabriland Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Blusas, calçados,
casacos,
moram) E rIONEL
Mais, JIntas, calças, camisas, camisetas, cuécas, jogos de lingelie, meias,
maiôs, penhoar, pulover, pijamas,
Requerente: Vicente Falia
roupão, shorts, soutiens, uniformes •
Local: São Paulo
vestidos
Classe 32
Atrigos: Dupla vocal e instrumental
No 838.150
N9 838.1'a

COMÉRCIO E INDI4STRIA'
AJB-!. ASSOCIAÇÃO DOS
DE ROUPAS FABRILAND,
'JORNAIS DE BAIRROS* \
'LTDA..'
DA 'CIDADE DE SÃO •
PAULO
•
Requerente: Comércio e Indústria dl

P- asi • n C • N..171 • •1.SOC'ação dos
adliNis de Bar ras da Cidade de São
Paulo

Roupas Fabriland Ltda..
Classe: .36

Locai: , São Paula

o

778 Segunda-'eira 5
N9 838.151 •

".CRiáCEDOR
• Instria

Brasileira
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gravatas jogos de lingerit meias,
maiôs, pulover, pijamas, roupão,
shorts, soutiens, sungas, uniformes e
vestidos
N9 838.158-160

ZORBA
Indústria Brasileira

Fevereiro de 1968

Classe 49
Artigos: Anilas de brinquedo, =eleiras, bonecos, bolas para todos os
esportes, coletes para esgrima, caneleiras, coxeiras, joelhefras, figuras
de aves e animais, luvas para esPerte, linhas para pesca, Jo gos de armar,
fichas para jogos, tornozeleiras, máscaras para esporte, miniaturas de
utensílios domésticos, rêdes para esporte, quebra-cabeças

IleaUerente: Wilson Martins Partira
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: arroz
Requerente: Indústrias MadaspIrt
Na 838.165
N9 838.153
Ltda.
Local: São Paulo
MARINALDO
Classe: . 36
casacos, capas,
Artigos: Blusas,
cintas, calças, camisas, camisetas,
Indústria Brasileira
cuecas, gravatas, jagos de lingerie,
meias, malta, puaover, pijamasa- rou'Requerente: Wilson Martins Pereira pão, sharts, soutiens, sungas, uniformes e vestidos
Local: São Paulo
Classe: 10
Classe 41
Artigos: Algodão hidrófilo, - ataduras,
Artigos: arroz
bolsas para água . quente e galo, camNo 838.153
braia Indrofila, cintos cirúrgicos,
We"
chumaços higiênicos, cintas higiêncas,
compressas,
cuecas,
cirúrgicas,
sacroO PAQUERA
tais elásticas, esparadrapos, Juvas fins
, a5-10\is.
ài ¡ices, fraldas higiênicas, gazas,
ligaduras de cânhamo, fios para suRequerente: "O Paquera" — Das- turas, meias elásticas, preservativos,
tribuidora de Roupas Ltda.
toalhas higiênicas, tampões higleRequerente.: Laboratório FarmacêutiLocal: São Paulo
nicas
co Faria Ltda.
Classe: 49
Classe: 36
Local: Minas Gerais
Artigos: Blusas, calçados, casacos. Artigos: Armas de brinquedas,
Classe: 3
eaPas. cirnas, calça s, camita.s, cami- leiras, aanecos, bolas para m odos os
Um preparado farmacêutico
setas, cuécas, jogos de lingerie, melas, esporte, coletes. para esgrima, ..canea Artigos:indicado
na geriatria
maiôs, pau/10,v. pulover, pijamas, leiras, cotoveleiras, coxeiras, joelheirutilaria, shorts, soutiens, unifonnes e ras, figuras de aves e animais, luvas
N9 838.166a169
para esporte, linhas para pesca, jovestidos
gos
de
armar,
fichas
para
jogos,
terN9 833./54
nozeleiras, máscaras para esporte, nuniaturas d Menadloa domésticos, rê'- dos para espor'.e. quebra-cabeças
"O F A QIT.ERA IZSTRIN9 838.164
BUI101111
N. •

ACROCEL

DR ROUPAS

LT DA.
Requerente: "O Paquera"
tribuidora de Roupas Ltda.
Local: São Paulo
N9 838.155 ‘.
'SLACONI A

Indlitria Brasileira
Requerertea Slactiriia
Distribuidora de Roubas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos:
uca' ' calçados, casacos
capas, cintas, calças, camisas, camisetas, cuêcas, jogos de lingerie, meias
•maiôs, penhoar, puiover, pijaman
rOupão, shorts, , soutiens, uniformes e
vestidos
N9 838.156

Indfictria

LTDA

.

e \

Requerente: SI:acataia- — a Distribuidora de Roupas Ltda.
Local: São Paulo
N9 838.157
r

IOCA
Indastria Brasileira
Requerente:., Indúátrias Modasport
Ltda.
. Local: São Paulo
,
Classe: 36
Artigos: Blusas, casacos, capas, cintas calças camisas camisetas cuêcas,

MIJO

N 9 838.171

rei6gios
llokes..rwof In

1VIajci — Relógios lho*.
- São Paulo
Classe 8
Relógios de todos or. tipos
N9 838.172

alaja-Relógios Ltda.
São Paulo
Nome de Einprèsa
N9 838.173

PRET-A.POSER
INDUSTRIA BRASILEIRA

Brasileira

Casa Louro Modas e Cakados Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe 36
Requerente: S. A. Cotonificio Gávea Blusas, blusões boina a botas, calca a
Local: Guanabara,
chapeus, jaquetas, lingeries, maillot.,
Artigos: Guarda-chuvas, bengalas e malha, mantea.ux, meias saias, sapasuas partes integrantes
tos, sandálias. aborta, slaks, toucas:
Classe"- 31
Indústria-Brasile ira vestidos e tailleurs
Artigos: Tendas; lonas, correias de
Na 838.1a4
transmissão de taida es pécie, cordo
lha e barbante, -material de vedação
Requerenta: Syntex Corporation
e mangueira
Loctd:a Panamá
Classe 32
• Classe 3
Jornais, revistas * e publicações em
Artigos: truta preparação fannacau- geral,
programas radlo1ênalca4
tica a baze de hormônios estam:11es peçasalbuns,
teatrais e cinematográficas
para usa , ginecológico
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos,' assoalhos
, No 838.161-.63
e paredes, linóleos, deados e' encerados, inclusive para .nstaiações lios- pita/ares
Casa Louro — Modas e Ca1cado3 Ltaa
Na 838.1/70
Rio Grande do Sul
Classe 36

Retexin

Musas, biusbes, boinas, botas, calças,
chapéus, jaquetas, lingeries,

I NDOSTRI

S LACONI A— STBI
•BUI ron D RoupAs

'

-

BRAS 1 1. C I RA

manteaux, meias, sapatos, sandália.,
&horta, slacks, toucas, vestidos e teiIeurs

Requerente: indústrias Modasport
- alo 838.175
Ltda.
•
• Local: são Paulo
Classe:' 10
Artigos: Algodão hidrofilo, ataduras,
balsas para água quente e geo. cambrala„ hidrofila, cintos cirúrgicos
chumaços higiênicos, cintas higiênicas ,compressas, cuecas cirúrgicas
Indústria Brasileira
escrotals elásticas, esparadrapos, luvas para fins cirúrgicos, fraldas higiênicas...gazes, ligaduras de cânhaD'Oine, Companhia de Tecido
mo, fios para suturas, meias, elásticas,
"Aurora"
higiénica s.
Guanabara
preservativos; toalhas,
_Classe 36
tampões higiênicos
Casse 36
Majárica-Comércio e Indústria de Agasalhos, anáguas, aventais, babaArtigos: Blusas, casacas, capas. cindouros, batas, blusas, blusées. bqlCalçados Ltda. .
nas. bonês, boleros, combinações, catas, calças camisas, camisetas, auaras .
Guanabara
.
gravatas, jogos dr- lingerle, me as . .,
•
sacoa ca'a-M a s ernates, evaaa,
Casse 36
maiôs, pulover, • To iaraasarramao Chiados. ta r r a ai ns. g ant15,11.3s,
c.a-saias, cintos, cintas, camisas cashorts, .soutines, STM , RS, unifearra
S
e patos e sa a atilhas, para homens, se- misolas, camisetas. calções, cartola",
. vesti das.
coletes, corpin.hos. ceroulas, cueca3,
_.. , nhora3 e criaraas
a.

Segunda-feira
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aolarinhoa, cueiros, chapéus, CapaceSN, carapuças, ohalea, calçados, dollautas, echarpea, estolas, farciamen. boa,
\ w* fantasias, fraldas, górros, galochas, gravatas, guarda-pó, impar••meavels, jaquetas, jogos de lingerie,
, lenços, leques, lençarias, ligas, libres, lingeries, 'luvas, mantas, malat,
piodeladores, palas, paletós, pantufas, pijamas, penhoar, punhos, peitos
"e peitilhos para camisas, palermas,
'polainas, puches, pulovers, quimonos,

N. 838.187

cigarrilhas, cigarros, cinzeiros, Cortadores de ponta a echaruto, eucalip-

N.° 830.193

tol preparado para cigarros ,ervas

para fumar, filtros para piteiras, falhas de fumo, fosforeira, fumo, mentol preparado para cigarro, papelinho
cortado e preparado para cigarro,
palha para cigarro, piteiras, porca-

UNAFLO

Requerentes United States Steel
Corporation
charutos, porta-cigarros, porta-fumo, Local: Estados Unidos da América
Classe: 16
porta-rapé, rapé, tabaqueiras, tabaco
manufaturado ou não, tubos de ca- Artigos: Cimento para poços .de petróleo
chimbo ou rapé
quépis, regalos, robe de chamara,
838.188
9
N.
roupões, roupa de brim para o trabaN° 838.182
gho, roupas para banho e para esporte roupas para crianças; saias, soudeus, shorts, sungas, slacks suéteres,
sou t iens, sur.dálias, talares; ternos,
toucas, turbantes, uniformes milita.
tes, uniformes escolares, uniformes
Sta.
para empregadas e vestidos

Ca,sa de Carnes
Terezinha

Ns. 838.176-177

T.aurindo Bernards
São Paulo
Classe 41
Titulo
N9 838.183

RequeretUe: Salvador José Montes
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café torrado e moldo
- —
N.9 838.194

!A SUSPENSÃO
tD
pc o

INDUSTRIA8RáSLER4.

AMETISTA 71
Industria Brasileiro.
tf

Requerente: Cabreiáva — Erni:reencimentos Imobiliários S. A.
_ Local: São Paulo
Amentista Hotel Ltda,
Classe: 45"São Paulo
gonstruções, Engenharia e PavimentaArtigos: Mudas de árvores e arbusClasse 50
ção "ENPAVI", S. A.
tos naturais, bouquets de flõres naNa classe
São Paulo
turais, coroas de flôres naturais. flõClasse 16
res naturais, germes para plantio,
N 9 838.184
Na classe
grãos de sementeira, grinalda de fieiClasse 50
ras naturais, mudas de quaisquer veNa classe
getais, plantas em geral em vasos e
......n•n••n••n•n••n17.
sementes em geral para plantio
N° 838.178
Classe: 50
Corretagem imobiliária, compra e
venda de imóveis, administração c16
bens, loteamentos, incorporações,
' CONSTRUÇÕES, ENCENUARIA E
'Indústria Brasileira
operações no mercado de títulos soPAVIMENTAÇÃO .4ENPAVI" S.A.
Suerdieck S. A. Charutos e Clgar- ciais de associações esportivas e recreativas, reflorestamento, agrimenrilhos
sura, plantações, agropecuária, seteClasse 44
lkonatruções, Engennaria e Pavimentariflaria, financiamento, construeões,
Bahia
çao °EMPAVI" — S. A.
urbanização.. engenharia, terraplena'
Classe 44
São Paulo
gen).
Charutos,
cigarrilhos,
cigarros.
rapa,
Nome Comercial
fumo em fardos, em fõlha, desfiado
..weff •
N. 838.190
•
•INDUSTRIA WRA$11..E"IRA

e em corda

N° 838.179

N9 838.185
_

N .D0 AMAZONA& "

Industrie Brasileira
.ódio TV cio Amazonas Limitada
Amazonas
Classe 50
Serviços de radiofusão

S.

N° 838.1a0

RADIO TV DO
AMAZONAS LTDA.

REVISTA DO ESTADO DO RIO

Revista clo Fstado da Rio
Paulo Antônio Leone Neto
Rio de Janeiro ,_
Classe 32
Jornais, revistas e publicações ,em
geral
TERMOS DEPOSITADOS EM
•
5-1-68
•
N.9 838.186

'Rádio TV . do Amazonas Limitada

Amazonas
Nome Comercial

110.—

N° 838.181

•

D

V O

Requerente: Eduardo da Silva .
Local: Guanabara
Classe: 21 — Titulo
N 9 838.195-1Ni —

ACROCEL
Indástria Brasileira

Requelente: S. A. Cotonificio Gávea
Local: Guanabara
Classe": 35
Artigos: Couros e peles preparados
ou não. Artefatos de couros e peles
não incluídos em outras classes
Classe:
iwtigos: Roupadecai3n7a e mesa, Inclusive cobertores, toalhas de usa
pessoal, panos de prato e análogos
Classe: 38
Artigos: Papel e seus artefatos, II.
vros não impressos. etc., não iti.
cluidos nas classes 16, 14 e 49
Classe: 39
Artigos: Artefatos de borracha e do
guta percha, não incluídos eia outras
Requerente: Antonio Andrade Caclasses
margos
Classe: 40
Local: Minas Gerais
Artigos: Móveis de metal, vidro ott
Classe: 46
madeira, estofados ou não. Colchões,
Artigos: Leite de penfno e produtos travesseiros e acolchoados para móde beleza em geral
veis
—
INL° 838.191
N.9 838.201

Leite de Pepino
,BELINA

eafé
Requerente Ildeu Morais
• Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café torrado e moldo
N° 838.192

I

. _

-...
IndiSst ..4 " Brasileira,

Requerente: Manufatura de Brinque.
dos Estréia S. A.
Local: São Paulo
Classe: 49 \Artigos: Uba boneca reprmentando a
figura de um MIA
N. 9 838.200

7nduetria Brasileira
Osçar Vei2a dos Reis
São Paulo
Classe 44
Acendedores de-ci g a-ros. g ás para is—
oatro, Isqueiro; pedras para isque'- Requerente: A. h. id rea sz,
. Ltda.
, bonui l ha liara ch q ruto ou cigarro,
Local: São Paulo.
Reqoerente:Ai' nõ Otto Hoffmann
himbos, carteiras de couro ou me- Artigos: 16 — Persianas, caixilhos, Local:
Serra dos Minores — Minas
o
,arros
ou
charutos,
cartelei
,0 P ara
venezianas e vitros.
Gerais
tas de cou r o ou metal para fumo, rapé, 50 — Servicos de colocacãn de vidros.
Clas.se: 41
eltartiteira.•charutos,
cigarreiras,
percianas e aoálogos.
Artigos: Café torrado e moído

g1

Requeicnte: Editora Aunt Ltda.!
•
Local: São Paulo
Classe: 31
Artigos: álbuns, almanaques. anua.
rios, boletins, catálogos, dicionário
folhetos, jornais, livros, obras em fas-

eleulos, órgãos de p ublicidades. Peça

cinematográficas, peças musicais, pe.,
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ças teatrais, parlada is. programas
Classe: 4
circenses, programas de vadio, are- Artigos: Algodão em bruto, alaodao
gramas de televisão, publicidade im- em rama, algodão parcialmente prepressa e revistas
paradoa óleos brutos e óleos parcialmente preparados
N. 838.202
Classe: i6
Artigos: Sabão comum, em barras,
tabletes, granulado, 'liquido' e em pó

iviET/M.VAC

N° 838.208

Requerente: Sarro, Compania Ano,
nima. • de Papeies, S. A.
_ Local: Espanha
indústria- Brasileira
Classe: ea
Artigos: Agendas, blocos e cadernos
para anotações, capas de. papel e papelão para documentos e livros, car- !
Requerente: Cariri Industral
tolina. cartões de identidade, de vide óleos S. A.
sitas e comerciais, cheques, duplicaLocal: Ceará
tas. envelopes, envialucras, etiquêtas,
Classe: 41
faturas. flanam de aa.ael e papeiao, Artigos: Rações balanceadas para
Ingressos, livros em branco; notas fia- .
aves; bovinos e sumos
cais, notas proinasérias, papel almaço, crepon, celofane e impermeávell
N 98313.209
panei para de-senho, embrulho, ancadernaçae, para escrever e para impressão, pastas de cartolina. ccibos„
recipientes, rolos de -apel, rótulas e
sacos de papel
N.9 838.203

PROVI TA N

E3UFFALC

. indústria Brasileira

Espelho de Ouro

EUPOKLITE

CLIMATEX

CLIMATEX SIA.

hequeaente:, Climatex S. A.
Industrial e Comercial
Local: atio Cirande do Sul
Nom! de Empresa
N 9 833.2/8

CLIMATtx

Requerente: ?atiles Laboratones, Inc. ,
Local: Estados Unidos da América
Classe:
Artigos: Produtos antissépticos e
afta:vasca/114a, para a hialene bucal.
Classe: 10
83t3.a23-

ORAL-LTET

•

Requerente: Algodoeira Ibiporã S.A.
Local: Paraná
Classe!' Nome et EnSaatlaa.
Ns. 833.Roe-207

DÉNTAIr-JET

COMERCIAI:

indústria Brasileira

ALGODOEIRA
IBIPORA StA.

usado no tratamento da diarréia .
e suas manifestações
N9 838.220

DANAWLA
Industria Brasileira

COLASA-

Requerente; Comercial de Ladeadas
Requara nte: Furaaote S. A.
S. A. — Colasa
Loral ; Eartaub a
Local: Rio Orando cio Sul
Casse: 39
Claase;
Artigos; Aaeaidas,, Mocas e cadernos Artigos: Substancias alimentícias e
para anotações. capas de papel e paseus preparados, Ingredientes ee
pelão para dociunentaa e livros, car- alimentos. Essências alimentícias
_
tolina, cartóes de identidade; de taNi. 333.211-212
:atm e comerciais, claeques, duplicatas, envelopes. enválucros„ etiquêtaa:
raturas, falhas de papel e papelão,
Ingressos, livros em branco, notas
COMERCIAL DL
fiscais, notas prounastaria.s. papel aiinaao, creion, celofane e impermeáLATICINIOS S/A.
vel, papel' para desenho, embrulho,
encadernação. para ~rever e para
Impressão, pastas de cartolina, reciCOLASA
bos, recipientes,. raie- de papel, rótulos e sacos de papel
ala9 838.205
Requerente: Comácial de Latiehaios
S. A. — Colma
Local: Rio Grande do Sul
Classe; 41 — Titulo
Nome de Emprèsa
N9 838.213

Classe: 3

} Artgos: Um preparado fIrMacéutice

Requerente: Roberto Candido
Requerente: Clinatex S. A.
Pereira
Industrial e Comercial
Local: Guaaitabai
Local: Rio Grande da Sal
Classe: 48 a
Classe: 32
Artigos: • Almanaques, anuários, ál- Artigos: Desodorante, snampuo, debuns impressos, boletins, catálogos, pilatório, dentifrício, águas de Coedições impressas, folhinhas impres- lônia, cremes de beleza, extratos,
lqattas, batons, talco perfumado
sas, folhetos, Jornais, livros impres•
e loção fac:al
sos, publicações impressas revistas,
_
programas radiofónicos, rádios teleTERMOS DEPOSITADOS EM
viaionados, peças teatras e cnemato- ,
8-1-68
gráficas, programa circenses
N" 838.221
Classe 38
Artigos: Cartaes comerciais e de visitas, cheques, • duplicatas, envelopes
li
de qualquer tipo, etiquetas impressas, i
faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos
• e rótulos.
k. Classe; ao
Danan-la
Artigos: Instalações , tservicoslde Reqiiereate:
Indústria e Comércio Ltda.
chapas isolantes e impermeaLocal: São Paulo
bflizantes
Clame: 11
Artigos: Na classe
N a 338.217
•
N" 838.222

INDUSTRIAL E

Requerente: Indastraas a•i'aetall.laala“S
BUI faio Limitada
Local: Rio -Grande do a'al
Requerente: Efect: Editôra S. A.
Classe: 6
Local: Guanabara
Artigos: Máquinas e suai partes inClasse: 33
artigos: Revistas, livros e publica- tegrantes, não incluidas nas acatasea
— 10 e /7
ções impressas
Na 8313.210
Na 833,829

aaar a„aresaa".;
a.a.-Pata:

Na. 838.214-211 -

naquele:aia: bailes Iaboratones, Inc.
Local: Eatatiaa Unidas da .Amériaa.
Chaisr: 3
Artigos: Pradatoa antissépticon e
afervescautes, nara a higiene bucal.
Arriaria; •Ins triatnamicis, latéalialnaa. aparelhos e patroa/loa para a arte denta. ria e para a higiene bucal

RkqUerente: • Ovulo Pharinaceutical
Corpwation
N9 838.224
Local: Com sede em Raritana Estada
de Nova .Tersey, Estados Unidos
da América do Norte
Classe: 1
Artigos: Substancia e aleparações
químicas usadas nas Inchistriaa, lias
análises e na fotografia; substâncias
e preparações químicas anti-corrosia
vas e anti-oaidantes; reagentes para
diagnósticos
Rt..ouer
T..nbovatorirs, Inc.
Local: Estados Unidos da América
NQ 833.219
Classe: 3
Artigos: Produtos s.ntisséoticos e
efervescentes, para, a higiene bucal.
Claese:
Artigos: Instrumentos, marinina.s. aparelhos e petrechos para arte dentária
e_ para a -higiene bucal
N9 838.225

131TC,AL-JBT

cnx't

inclaatria

C

.IBIPORÀ

Requerente: Cumatex S. a. Industrial e Clinercall
Local: Rio Grande do Sul
indústria Brasileira
,Classe: 4
Artigos: Substâncias de origem aniRequerente: G. D. Searie ar. Co.
' mal, vegetal ou mineral, em bruto Local: Com rede em Chicago, Ulinots.
~Denotar; Algodoeira Ibipcari S. A. :ou parcialmente preparadas e no - Estados rUnidos da América
• do Norte
incluidas em outras classes
Local; Paru&

e.
R -quaap aa a • 4.0f5m
.
Locai: ema - aaa ara rhur. Saias
e: 211
natainédicas e
Artigos: aa
terapauticas.

Segunda-feira 5
838.220

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1958 781

Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodá0, cá
nliamo, linho, juta, soda, lã e outras
fibras, não incluídas nas demais
classes.
Classe: 34
Artigos: Tapêtes, cortinas e panos de
assoalhos e paredes. Linóleos,
oleados e encerados, inclusive
instalações hospitalares.
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário, de
tôd a sorte, inclusive de esporte e
para crianças draldas, cueiros etc.)
Classe: 37
Artigos: Roupa de cama e mesa,
inclusive cobertores. Toalhas de uso
pessoal, pano de prato e análogos
N9 838.240

celulose, chapas fotográficas, descansos para pratos, esmaltes (para
uso industrial), estôjos, enfeites de
material plástico para automóveis,
escoadores de pratos, estajcs para
.
óculos, facas, filtros de esponja, fita
isolante, filmes virgens, fôrmas pára
dôces, fusis, garfos, gomas de almé(indústria Brasileira
_
cagasa goma para chanca atros, guarnições de celuloide para arreios,
, Requerente: Rádio Rio Ltda.
guarnições de material plástico para
Local: Guanabara
automóveis, jarros, lacas, MantaClasse: 32
gueiras, massas para pinturas, óleos
Artigos Programas radiofônicos e
para pinturas, óleos de linhaça,
de televtsão.
palitos de pena, películas (virgem)
de celuloide, penachos para arreios,
_N a 838.227
porta-palitos de material plástico,
prendedores de roupas, puxadores
para móveis, pires, pratos, pás, pulseiras para relógios, produtos para
Sinetta`
diluir tintas, rebites, resinas de
asbestes, de pinho, recipientes, Todinhas, rolos de imprensa (massa para
Requerente: Sinalo
,
[mAR
-fabrica--los) saleiros, solas de corda
Aic iengeaellscha ft
e de cortiça, suportes, suportes para
cal: estabelecida em Detinald,
venesianas, secantes, solventes, tipos
Alemanha
UARDT
para impressão gráfica- cie matéria
Classe: 41
plástica, tijelas, tubos, tintas em nó,
Artigos: Geléias de frutas, essências
liquidas, sólidas ou pastosas para
de frutas, conservas de frutas,
Requerente : Marqunrdt SaA
madeira, ferro, paredes, construções
xaropes de frutas.
Indústria de Malhas
e decorações, couros, tecidos, fibras,
Classe: (3
Local: Rio Grande do Sul
celulose, barcas e veículos, , thnser,
Artigos: Aguas minerais, bebidas sem
Classe: 32
alcool, sucos de frutas, limonadas Artigos: Jornais, revistas e publica- vasos, vasilhames, vernizes, kl cetras.
zarcão.
gasosas.
ções emgeral . Álbuns e programas
radiofônicos.
Peças
teatrais
e
N°
838.244
14^ 838.229-230
cinematográficas.
Na 838.241
IV'

1:1IT PARAgi
11110
•

Ma g ro Varizeialti S/L

Catai° o'
ficareseataçõei

OS PRIMITIVOS

N. 838.248
çz

'ÓTICA IMPERIAL
DA GUANABARA

Requerente: Õtice Parto Ia da .
Local: Guanabara
Classes: 8 e 33 — Titulo , de
-estabeleti mento
aN° 8'8.249

JARDIM DA INEANCIA
MATERNAL CARROSSEL
APRENDA BRINCANDO

Requcrentr: Adéha Cupello
Looal : Guanabara
Classe: 33
Artigos:
: T. Estabelecimento
• N" 8-8.250

VERMELHO

DRAW()
AZUL
VeRMEL
RZUL

SociabeI - 98

--- VERDE
RIM
.
Vt.1"..ttoitV
o.uft

indústria Brasileira

•

VERDE

Requerente: Carlos Alberto Pereira
Local: Brasília
Requerente: Buschle (Sz Lepper S A
classe: 33 — Sinal de Propaganda
Comércio e Indústria
a saca
Local: Santa Catarina
aia 838.242
Raquorenia : Mauro VanzeIotti S,A
•Classe: . I
Raquel ent : 13aunalardt Limitas S; A
Comércio e Representações
Artigos:- Sóda Cáustica.
Indústria. Comércio e Transportes
Local: Rio Grande do Sul
-- a sa
.Local: Rio Grande do Sul
N" 838.245
Classes: 33 e 41 — Titulo
Classe: 41
'Classe: 38 — Insígnia
Artigos: carnes frescas, secas e em
'conservas, banhas, chispe, chouriços,
N 9 838.231-333
hurrascos, xtratos de carne, fiambre, línguas, linguiças, lombos, moaotós, mortadela, pernis, presuntos,
... paios, rabadas, saiam , salsichas,
toucinhos e xarques
Requerente:
erojet -- • Gasimica
Industtial Ltda .
TfaR MOS DEPOSITADOS
Local: Guanabara
EM 9-1-196S
Classe: 2
N e a . 251
Artigos: Desodorantes, ' desinfetantes.
produtos para purificar e desodorizar
ambientes e germiCidas hospitalarea.
2aqu rente . Indústria e Coméreso de
N° 838.248
Arta atos de Couro "SM" Ltda.
Vocal: Rio Grande do Sul
Cia
Requerente:
3.
A.
Busneli
Classe: 36 — Sinal de Propaganda
Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 38
actigos: Cartões comerciais e de
Classe 42
?batas, cheques, duplicatas, enveloRequarente : Credimil - Sociedade
. Artigos: Whisky.
Ocsrretora rie Câmbio e Valores S/A Requerente: Cia. do D..senvolviniento
pes de qualquer tipo, etiquetas imole Mato Grosso ‘eCodeina:"
N" 838.243
Local: Guanabara
aares,saa, faturas, letras de cambio,
Local: Mato Grosso
notas promissórias, papéis de carta,
Clas
s e: 50
recibos e rótulos.
Classe: 50
Corretagem de cambio e valores,
N° 838.234-239
administração de bens, participações, Artigos: Como marca de serviço as
atividades agropecuárias da regueempreendimentcs e investimentos.
•
.. -rente
PP 838.A7
Tar Sn .252

AR.PUR

C REDIMIU

Polyrocia
Indústria Brasileira

RUMO%

•1
Requerente: Polyroda Indústria e
Comércio Ltda.
t/Os
os
Local: São Pauli) •
r Tnd Bras.
J.
‘INDÚSTRIA BRASIt FIRA
Classe: 28
ei
Artigos: Argolas, açucareiros, banC
e °
dejas,
bacias
Importadora
noleasoNi:,
borrachas (artigo já
Requerente
Marquardt
Requerente:
acabado) , cabos para ferramentas e
Limitada
Indústria de Malhas
0°1a
utensílios, caixas para acondicionaLocal: São Paulo
Local: Santa Catarina
mento
de
alimentos,
chapas,
cêra
Classe t
I
Classe: 22
remendões, cesta para pio de
Artigos: Fios em geral para teceis) - para
Artigos:
Na
dant'
matéria
plástica,
colas
de
encaderSant.st
Crt2
gem e para uso Comum. Linhas de nador, copos de matéria plástica 'Iro , entv A L.o, ,
Classe: 1
S. A.
costura., para bordar, para tricotaArtigos: Na classe
: çiaeiêtals
I
coadoras, caixas de material plásticc,
gem, e:-e. (exceto barbante) .
Classe': 21
propa, se 41 -- nxn ...rwz éo
-para baterias, cestinhas, ei trama
Classe: 23
lartigos : Na dam:
aa tas,
cartões termoplá gtIcos de icl.:n:letutp
A rtaaoa • Tecidoa em gorai

DUARDT

.

-
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838.253

tICORTÁN" DO%
ROLEXACTA LTDA.

pcquennt: Importadora Rolexaéta Limitada
.
Loca': São Paulo
Artigos: Nome de Empresa
N'1 8825f

Classe: .37 .
Artigos .: Roupa de cania e mesa,
inclusive cobertores. Toalhas dé uso
pessoal, panos de prato e ana!ogos
Nu 838.259/260

N' 838.264

COHASA

•

Requerente: Cia. Industrial e ComerLocal: São Paulo
Classe: 41 , — Frase
. N' 838:265

Classe: 15
Artigos: Bidês, bebedouro, bacias,
banheiras, consolos, cântaros, cadinhos,
Knowles cubas, comedores para " aves, escarraÇromptou
deiras para ornatos, pias. porta-toalhas,
Corporation
porta-papéis, higk'nicos. talhas e vasos
América'
Local: Estados t Inidos da
sanitários
Classe: 6
Classe: 16
Requerente: &tens Peia Automóveis
Ar4ig9s:
iears C odin.ls máquinas
Artigos: Argamassas. areia, blocos de
Limitada
tOttris
cimento, cal, material isolante contra
Local: Guanabara
frio e calor, caixas d'água, estruturas
Nome de Emprésa
N°. 838., 255'
metálica para construções, . janelas
N° 838.266
'adrilhos, massas para 'revestimentos de
Requerente: Instituto Químico Campip aredes, massas anfi-ruidos para uso
nas
ías contruções, pisos, Papel para forLoca::
São
Paulo
rar casa, portas, produtos bettunitxmos
ledilatria Brasileira
Classe: 3
para uso rias construções, tijolos.
N° 838.267
I. ;/1ren! : PI-o:altos Rot he Quimicós, tellus, tanques, vigamentos e venezianas
Requerente: Laboratório Americano
. e Pa.-inuêuticwi
Farmacoterapia S. A.
Local: Guanabara
N' 338.261 -----Loca!: São Paulo
' ('asse: 10 •
Classe: 3
lio,trumnitos. máquinas. apar•
e natrechos para a medicina, a
N' 838.268/271.
COMASA C OMÉRdI/0 .•
drmária, a cirúrgia e a h:giene.
a
DE MATERIAIS SA.e • to os inch.: dos na • classe 34: máiiri2r:lhos e instiumentos hospiNITÁRIOS ' LTDA
talar.--s,•• de expurgo e tins análogos,
exceto tue.veis da, c l kisse 40
. "'Requerente: Contuso Comércio de Ma N" 838 236
"teriais Sanitários Limitada
• Loca': São Paulo
Nome de Empresa

Saens Pena

Automóvéis Ltda.

PRESSONITOR

EPIMOGADON

833.262

Rec
Iachidzia Bras:1dr

CHACOII
R.qu- rente: Produtos Roehe Químicos - Indiletri(l3rasiieira

e P • rmacêtnieos S. A.
LocP1: Guanabara

Requerente: -

ProJutos - Alimentícios
Chac.on Ltda.

Loca!: São Paulo
Classe: 91
•
ArtNos: • Albumina de ovo, araruta, alpiste, aromas, alhendoim, arroz, bicarbonato, corante, chocolate, caldo de
carne, coco ralado, creme ide arroz,
camarão, canela, cravo da índia, canjica. • castanha de caju, ervilhas, ervaIndústria Brasileira
doce, • gxtrato de - manteiga, feijão,
farinha de rosca, farinha de mandioca,
R ''querente • Produtos Ro,..i2 e Químicos farinha de milho, gglaUnas, lêvedo de
cerveja, lentilha, molhos, mel - de
e Farmacêuticos S. A;
•
Loca!: 5; uanabara
abelha, noz Moscada, oregano, pó para
pudim, alimento para pássaro, pimentas,
Classe: 3
polvilhos, sagú, trigo, uvas e passa
Artigos: Agente g uimico auxiliar de
diagnóstico
N' 838 ...263
N° 838.258

SONOGEL

AS TRAL, I ZED

f

41
à

Requerente: Ernest Scragg El Sons
Limited
Local: Inglaterra
Classe:, 22
Artigos: Fios e linba,
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
-Classe: 36
)krtigos: Artigos de vestuário, de Mick+
149144ive de esporte e t para
mrianças

D I N

lt g.)

strubintria Biani1 a4 ra
Requerente: 1. P. Feiras

>>:4

_6 Leite
(i O Que Faltava —a-

•Indústria Brasileira cial Brasileira de Produtos Alimentares
Reqúerente: Co-masa Comércio de Materiais Sanitários Ltda.
' Loca!: São Paulo

INI Q 838.274

e
r

Era o Gestã—cle-I--,'

CROMPTON c K.NCUES

.
Classe : .3
• Artigos: Um antiepiléptico
_
_
.
1\l" 838.257

Fevereiro de 1968

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

,11-NDUSTRIA—áRASILEIRA

Requerente: Udo Altenburg
Local: Guanabara
- Classe: 11
Artigos: Alçapões, gaiolas, viveiros
pertences de arame para gaiolas
N 9 838.275

C

I

HYDRA CRETO
•
Requerente: The Jaeger Machine Com._
•
pany
Local: Columbus, Estado de Ohio,
Estados Unidos da América
•
Classe: 6
Artigos: Conjunto ou instalação nu:5
yel de fazer concreto, acionada
amente
draulic
N9 838.276
,

CARBOTROCi

Requerente: The Carborundum Com..
pany
Local: Niagara Falis, Estado de Nova
• York, Estados Unidos da América
•
Classe: 6
Artigos: Sistemas e Equipa mentea
para realizar acabamentos usando.
tambor rotativo; materiais e equipamentos usados para executar tratamentos de superfície em peças . roladas nO
interior de um tambor rotativo, de
onde certos acabamentos, tais como
polimentos, são realizados por meio de
materiais abrasivos soltos
s¡tieren te :
Produtos
Alimentícios
N" 84.277 "
Abaete Ltda. .
Loca!: São Paulo
Citisse: 2
•
Artigos: Na classe
•
Classe. 10
Requerente: The Carborundum ComArtigos: Na classe
pany
Classe: 38
Local: Niagara Falis, Estado de Nov'a
Artigos: Na classeYork, Estados Unidos da América
.
Classe: 46
Classe: 16
Artigos: Na classe
Artigos: Tijolos refratários, peças
N9 838.2722
moldadas refratárias, cimentos !the,
tários, e materiais refratários para uso
o
BATDRITg". na fabricação de tais artigost materiais
de construção; fornos, fornalhas, claindustrie. Bre.ei1eira
maras de combustão, recuperadores de
calor residual e partes e pertences
para os mesmos. Aparelhds para aqueRequerente:
Produtos
Alimentícios
cimento, iluminação e ventilação
Abaeté Ltda.
N9 838.278
Local: São Pã.do
n RD°
•
Classe: 41
R
1. 0Artigos: Na classe
/3rais;:lei"
Cà
N9 838,273
_
s

FR/\X.

tse queren te: Procoma
Produtos
Congelados do Mar Ltda.
Local: Guanabara
•
Classe: 41
Artigos: Camarão
N° 838.279

ADMINISTRADORA DE BENS
Local: São Paulo
L05101C3COBS
Li' DA
Classe: 2
Artigot Adubos, baraticidas, carrapaA
ticidas, des:nfecantes, c, madores, fer- Requerente: ADBEivl Achninisir gora
Mundiais S.
tilizantes do solo, fungicidas, tormicide Bens Ltda .
das, germ icidas, herbicidas inseticidas,
Local: Guanabara Requerente: ITT Comunicações Mun.
microbicidas- édeos para f ! ns vefr.rináC'asse': 31 - Titulo
diais S. A.
rios, raticidas, rem . dios:, sph. ,, • desln- Gênero de N- e
Administração
• Local: Guanabara
fetanie, vacinas e tuguentos
clè bens
Nome Comercial
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•

indústria Brasileir a
Requerente: Cotonifício da Torre S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 1-1
Artigos: Vidros e Sel3 artefatos, a
saber: açucareiros, almafarizes, amai:sias( para lâmpadas); ampólas (para vacinas); anéis (c(rculos de vidro); a9utir1os; bacias; bandejas; bebedouros; bibelots; bisaatteirs; bombonieres; botelhas; .bulbos de vidro
(para lâmpadas); cálices: canudinhos; chapas de vidro; chapas de
fotografia; círculos de vidro; confetetras; compoteíras; copas.; Cubetas;
centros de mesa, cântaros; cápsulas;
cristal trabalhado; eináluctos para
vacinas, espelhos ;espelhos de fazer
barba; esteiras de lã de vidro; espremedores simples de frutas; fios
de vidro; fôrmas de vidro refratário;
frascos; frascos isoladores para líquidos; frascos de filtra; frascos aara
xarope; fruteiras de vidro de cristal.
funil; galhetas: galha : gari af as
garrafões ; globos; guarda-queijos
graus; hastes; jardiaaras; jarros
lava-dedos de mesa; lavatórios de
mesa; licoreiros; mamadeiras; mantegueiras; mãos de vidro para grau;
pendentes de lustres — d vidro e de
cristal; porta-jarros de mesa; potes;
pires; pratos; provetas; porta-jóias;
paliteiros; purificadores de mesa; puxadores; queijeiras; reaornes para
frutas; roscas; saladairas; saleiros:
taças; terrinas; tubos para =apóias;
tijelas; tulipas; vasos; caretas; vasilhas; vasi lhames; vidro currium laminado; comum trabalhado; de cristal
trabalhado, com composição especial,
em pó, de relógio; vidro, para nível;
vidros para seringas; vidros para automóveis; vidros para pára-brisas;
Vidros para faroletes de automóveis;
vidros para faró , s; vida% para portas de automóveis; vidrag1.1; xícaras
Classe: 28
Artigos: Aros para rmardanapas de
papel ag lutinado, álbuas tem branco), albuns para retrat.s e autógrafos; balões (excelsa para Mui/meios);
blocos para correspondaas, biocca
para cálculos, blocos para anotações,
bobinas; brochuras alo impressas;
cadernos de escrevas, capas para
documentos; carteiras aara cigarros;
cálculos de tipografia de papei ou
Pap elão; cápsulas de papel; caixas de
papelão; cadernetas; eadernos • caixas de cartão; caixas para papelar'a•
ca rtões: cartões de visitas . cartões
comerc i a is; cartões indic .1s; confete:
cartolina; cadernos de papel melimenado e em branco para siessnho; cadernos escolares, cartões em branco;
cartuchos de cartolina; chapas planográficas; cadernos de lembranças;
carretéis de pa p elão; envelspes: envólticros para charutos ds Papel; encadernação de papel ou papelão;
etiquetas; escapulares; folhas 1adices; falhas de celulose; faturas, fichas; g uardanapos; livras não imp ressos; livros fiscais; l i vres de cont a bilidade; notas p romissarias; orna-mentos de papel transparente; papel inata-borrão; papel smecial sara c'garros; em resinas ou -bobinas;
p apéis usados; pratos; p ape/Mos; papéis de estanho e de alorninio: pap éis sem impressào; pape i s an branco, para imp ressão; papéis fantasias
menos p ara forrar paredes; papel almaço com ou sem pauta: papel escapou; papel de seda; papel im p ermeável; p apei em bobina para 'marca:ao:
papel encerado; papel alletieincs; papel imp ermeável para 'coaiar; papei
. para desenhos; papel para embrulho
int uerm • lizad o : papal na ra acaderaar; nauel para escreser; papel
para atur neta r eP el reiref 'ne Para

embrulhos; papel celofane; paael celulose; papel de linho . papei absorvente; papelão; recibos; rótulos, recipientes de papel; rosetas de papel; rótulo de papel; rolos de papel
transparente; sacos de papel; serpentinas; tubos postais de castão;
tubetes de papel
Classe: 35
Artigos: Artefatos- de couros e Peles,
a sebes: arreios; atacadores; bainhas
para facas e espadas; bedsas; couros
e peles; caixas carteiras; calcaLhelras; capas para álbuns e para lisros;
carneiras; coleiras; correias; chicotes;
copos; debruns; estojos; entres zi ;
malas; maletas; palmilhas; pastas
de couros; porta-níques; porta-chaves; rédeas; sacos; selas; selados;
tirantes para arre:os e valises
Classe: 30
Artigos: Armações de guarda-chuvas
e guarda-sóis; bengalas; barbatanas
para os mesmos; cabos e ponteiras
para bengalas; capas de algodão para os mesmos; capas de seda; guarda-chuvas e guarda-sóis; sombrinhas
e suas partes integrantes
Classe: 15 •
Artigos: Artefatos de cerâmica, porcelana; faiança; louça vidrada para
uso caseiro; aparelhos de chá e café;
de jantar: serviços de refroscos e de
bebidas, a saber: abajures de lampião; açucareiros; apanha-mascas;
bacias de latrina; bandejas;" banheiras; biscoiteiras; bidês; bilhas; botelhas; botijas; bules; cafeteiras; canecas; castiçais; chavenss; 3entres
de mesa; cempoteiras; cubos; siescansos de porcelana; encera leiras;
espremedores; filtros; funis; farrafas; globos; jardineiras: garras; larmães; lava-dedos; lavaeórias; -.1Seiras;
maçanetas de porcelana; mana-igualraa; •molhadeiraa; moringas; ;saltei-roa; pedestais; pias: pires; polvilhadores; porta-facas; potes; puxadores;
receptáculos; saleiros; serviços de
chá; taças para café; travessas; terrinas; urinóis; vasilhas; vasos; vasos
sanitários; xícaras
Classe: 21
Artigos: Veículos c suas partes integrantes, a saber: Aeronaves; ascostatos; aeroplanos; alavancas de
fre:oa ;amortecedorec; amb,..dancia-s;
andorinhas; assentos de veículos;
aviões; automóveis; balões:. bicicletas; barras de freios; barras de tração; ,braçadeiras de caixas; bwaçadelraa de eixo; braçadeiras de ninas;
braços de veículos; charretes; carros
de bagagens; Nu-retas; carretas de
artilharia; carrinhos; carrinhos de
mao; carrinhos para pedreiros; caxros para carga; carros para estrada
de ferro, carros; caminhõesa _sarrocarias; carroças; ‘ carruagens; carrostanques; camionetas; chassis; mita.radares; chapas de cabeçalho de veículos; chapas circulares de veículos;
charneiras; coches; conexões de tope
de veículos; cubos para propulsores;
cubos; dealigadores; eixos de défices;
eixos de locomotivas; eixos de veículos; embarcações; elevadores; engates de borracha; engates de ferro;
estribos para carruagens; estribos de
veículos; freios automáticos; freios;
pneumáticos; freios para estrada de
ferro; ferro de paralama; galaras;
hastes de veículos; hélices; iates; injetores de locomotivas; jogos de •ene
grenagens; áogoe' de rodas; jugos de
rodas para transporte de toras; lanchas; janchões; liteiras; locom-otivas;
Moias de borracab para carros; molas de veículos; motocicletas; motociclos; monociclos; motonetas; navios; ônibus; painéis de armação de
veículos; pára-choques; para-iamas;
pontões; roboque; remos; reboqie
para transporte; rebocadores; rodas
para veículos; saveiros; tambores de
freios; tendera; telbures; tirantes de
carros; tratores; troles; trenós; triciclos; trucks de locomotivas; vagões;
vapores; velocípedes
Classe: 16
Artigos: Materiais para construções
e decorações, a saber; argila; íteia;
argamassa; azulejos; Latentes; balaustres; blocos de concreto: de arg : la e de mármore; calhas; .ianc.,s;
1..

Fevereiro de 1968 703

n••

cal; chapas isolantes; caibros;
apontar lápis; iiigtair_as de escrever:
chapas para cobertvall.: ci- máquinas de &miar e calcular; mámento; cimento refratário; colinas; tig inas perfuradoras de cartões, máa
conexões para (analiazção; cre; dor- quin apagadoras de cartões; mámentes; edificações pré-moldadas; quinas tubtiladoras de Cartões; marestuque; estacas; esquadrias; fassas; caaores de livros; móveis de aço para
forros; Pilhas de F1andres para te- escritórios, a saber: inapoteca, fichálhados; Osso; gradesa janelas; ladra- rios; cofres e arquivos; multi-capialhosa, lajes; lajeotas; lajedos; lame- dores; papel carbono; palhetas de
las de metal; lambris: luvas de jsn- pintor; pastas de cartolina para arção; madeiras para construções; ma- quivos; pagadores de papel: penas de
terial isolante •contra frios eacalar; metal comum, pesos padra papéis: . pamanilhas; mosaicos; parquetes; pla- pel estendi; pincéis rara desenhos e
cas para pavimentação; pedregult:as; pinturas; prensas manua is; réguas
peças ornamentais de ciments ou de madeira e- de metal para escrigesso para tetas e paredes: ¡sorats; tórios; tábuas para multiplicação e
portões; papel para forrar vasas e cluplicaçáo; tintas para escrever; tinparedes pisos; produtos de base as- • tas para pinturas da quadros; tintas
fáltica; produtos para tornar anpsrgráficas; tinteiros
meabilizantes as argamassas de ciClasse: 26
mento e cal hidráulica; pedras; pa- Artigos: Adornos para mobilias, a
ralelepípedos; poços tubulares; .sessr- saber; guarnições de enfeites de mavatórios; ripas e rodapés; aitesesa
deira; puxadores, pratele i ras áadorletras para portas; tintas tpara pa- nos para uso caseiro, a sabre; praredes e mulos); tanques e caixas d'- tos de paredes; vasos; argolas; argoágua; tacos: teltas; teclos refratá- las para guardanapos; bilros; baldes;
rios; tubos; tubos de concreto; tubos bandejas; cabides de parede; cabos;
de ventilação: vigas; vistam:nana; caixas; cestos para pão; cestas para
vergalhões; venez.anas e vi`ress bijoute:ras de madeira; copos de cozinha; colheres de pau; colherões;
• Classe: 39
coronhas para espingardas; çanecas;
Artigos: Artefatos de borracha não cavaletes;
cunhas; degraus de escaincluídos e moutras classe, a sitiar: da; dormentes;
escadas; envolucrot
aros de borracha para veículos; as- para garrafas; espremedores
de frusentas de borracha; argolas paca tas; esteirinhas para mesa; espetas;
veículos; assentos de borracha; argo- fôrmas; forquilhas; facas; gamelas;
las para veículos; anéis de borracha; grades; leques (armações'; letras;
acopladores de borracha; atomisada macetes; tnachucadores; mastros;
res de borracha ;ataduras de borra- monogramas;
palitos; painéis; de
cha; bacias; bases para telefones; biombos: pinos;
pipas; prateleiras;
braçadeiras; bicos da mamadeiras; praws; prendedores
de roupas; puxabicos de borracha para annials; bor- dores; réguas (exceto
escritas-.
racha para amortecedores; bocais; rios), redinhas; rolos;,para
rosários; to-.
bulbos de borracha paia evtrair leite néis; torneiras e tubos para
faguetes;
de seios; câmaras de ar: cabos para
feitos de madeira, gesso
ferramentas; chapas e centras te vasilhas;
marfim
e
não
incluídos
e
montras
mesa; cacetetes; cápsulas de borraclasses
cha para centros de mesa; conta gatas de borracha; chupetas; cordões
Ne 838.300-302
maciços de .borracha; cordas de borracha; calços chuveires; dedeiras;
desentupideiras; d iscas para mesa;
dilatadores de borracha (exceto para
uso médico); elásticos; elásticos para calçadas; encostes; esferas; esguichos; fios de borracha; gaarrtiçõel
de borracha para arreios; guarniodka

borrachterpara automóveis; guarnições para mówts; maçanetas; made

madeiras de borracha; manoplas;
mochilas; mi/linhos de borracha para cama de criança; pesas para buzinas; pratinhos de borracha; pneumáticos;porta-moedas de borracha;
protetores de borracha; protetores de
borracha para bicos de mamadeiras;
ponteiras de borracha para muletas;
lenções de borracha; revestimentos
de borracha para automóveis; rodas
de borracha; saltos e solados de borracha; tampos de borracha Para
forrar mesas, tljelas
Classe: 17
Artigos: Acessórios e componentes
de artigos de escritório; almofadas
para. tintas; apagadores de tinta e
lapls >apontadores para lápis; aparelhos para reproduzir ditados e semelhantes; aparelhos duplicadores de
manuscritos; aparelhos duplicadores
de desenhos, para escritórios; aquarelas; arquivos; bandejas humedece-deras para copiar cartas; berço para mata-borrão; borrachas para apagar tintas; cadernos de mata-borrão
para escritórios; canetas; canetas esferográficas; canetas-tinteiro; canetas de metal precioso e semi-preciae;
ao; caixas registradoras de dinheiro;
carimbos; carimbos manual de relevo
para papel; chapas para transferir
desenhos por meio de perfurações;
cofres; copiadores de cartas; craions;
compassos para desnhos; escaninhos
para papéis; espátulas para cortar
papel; esquadros para desenhos; estojos de tintas de marcação; facas
para cortar papéis; fichas de cartolinas para arquivos; fichários; fitas
de máquinas de escrever; indicas para arquivos; giz para desenhos; gama preparada para papelaria; humedecedores de selos para envelopes;
lápis de cair; lápis ccmum; lapiseiras de metal comum; máquinas, de

EURAL
Requerente; Eural

Local: Paris — França
Classe: 22
Artigcs: Fios de algodão, cânhamo,
celulose, juta, linho, li, fios plastic"
fios de seda natural ou raiou para
tecelagem, para bordar, para costari, trtcotagem e para creche, fios •
linhas de tesda
linhas de tôda espécie
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, a salsert
brocados; casbniras, gaze de algoda0
em peças; pano couro; tecidos piásticos em peças, tecidos de algodão, dg
lã, de linho, de cânhamo, de juta,
séda natural ou ralou, tecidas de
elástico. de vidro, de ViSCO3e; tule
_
Classe: 36
Artigos:: Artigos de vestuário, sous
pisa feitas, semi-confeccionadas mi
sob medida, para homens, senhorag
e crianças, a saber: agasalhos feito,
de ,peles naturais ou artificiais, enã.
guas, aventais; batas, babadores, Ma.
sas, blusões, boinas, bonés, boleros;
combinações, calçados, cachecóis, ca..
raisolas, capacetes, capas, casacos,
casacões, capotes, calças, calça-salaa,
chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas, calções, cartolas, coletes, cor*
pinho, ceroulas, cuécas, colarinho;
cueiros, chapéus; dolmans; echarpea,
estolas; fardamentos; gõrroe, galochas, gravatas, guarda-pó; impem:alam
vais; jaquetas; lenços, leques,, lençaa
ria, ligas, librés, lingeries; mantas,
meias; palas, paletós, pantufas, Itu
jamas peignetrs, punhos, peitos 411
aseitilisos para camisas, pelerines, pais
lainas, ponchos, pullovers; quimonosa
quépis; regalos, robe de chambree
roupas de brim para o trabalho, rol
pas feitas para crianças, roupões

banho; saias, sapatos, sandálias, Ã

.

784 Segunda-feira
lidéos, shorts, alacks, sungas, sueteres, supensórios, soutiens, sobretud‘s; trajes, te:nos, toucas, .taibeurs,
turbantes; uniformes, uniformes para
empregadas; vestidos; xales
N9 833.333

DIÁRIO' OFICIAL
Classe: 44
Artigos: Tabaco manufaturado ou
não. Artigos para fumantes exceto
papel (classe — 38)
Classe: 45
Artigos: Sementes e mudas para a
agricultura, horticultura e a: floricultura, flõres naturais
N9 838.312

•Alimentrcia
n

Santa Uruz S. A.

.Auerente: Cvtonificio da Torre S.A
1Local: Pernambuco
Classe: 50
Requerente:
Alimentícia
Santa
Cruz
Ramos dd Atividade: Confecções
S.A.
Local: Caratinga — Est. de MG.
NY 838.304
Classe: Nome de Eniprèsa
N9 833.313

TA AGI
Indústria Brasileira

Requerente: Eibiano Lascombe
Local: RGS.
Classe: 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, bitter, cachaça, conhaques, graspa, gin,
licores, rum, vinhos, mhisky, batidas,
cidras, kummel, vodka. ponches e sucos alcoólicos
N9.838.305

TRIZ IMINA
Requerente: Usafairma S.A. —
Indústria Farmacêutica .
- Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Preparado farmacêutico
(elixir e gotas digestivas)
N9-838.306

Cine Ouro Preto
Requerente: Emprêsa Comodoro de
Cinemas Ltda.
Loca . : Guanabara
Classe: 33
N838. 314

Seção III)
N . 838.318

CORilEi0 DE CAMPOS

Fe,,ereno de 1968
•
N9 838.321
15NIÁO DE INVESTIDORa
— FUNDO MÚ TUO DE
APLICAÇÕES DIVERSI FICADAS
S
4

Requerente: Waldemar. Pereira da
Silva ' Local: Estado do Rio
Classe. 32„
Artigos: Jornal, revista
N° 838.319

DONUTS
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Requerente: -União de Invesidores —
Fundo Mútuo de • Aplicações
• Diversificadas S.A.
Loca-1: Guanabara
Classe: Nome de Emprêsa
No 838.325

PERMATRON
s INDÚSTRIA SRASILETRA

Requerente: José F:oárigues da Silva Requerent e: 1MPAL S.A. •Produtos
e Vitória Garcia Rodrigues da Silva
Químicos
Locai: Guanabara .
Classe:
28
Classe: 41
Artigos: Resinas pa.'a acabamento de
'Artigos: fuscas alimentícias
tecidos
No 838.820
N 9 S38.328

MACALS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

G “)
cS . 0e?
•

5

faX

0,0n\°

\
Requerente: G.T. — Comércio,, Indústria e Representações Ltda.
\.
Local: Guanabara - Classe; 47
li <00'
Artigos: Gasolina, graxa, iubrifican,
tes, óleos combustíveis, dieos lubrifi•
cantes e óleos para iluminação
N 9 838.321

Requerente: Predial imovets Ltda.

IPB

Classe:' Nome Comercial
N9 838.327

INVESTIMENTOS
Requerente: Construtora Guararapes
S.A.
PROGRAMADOS DO BRASIE
PREMI_ imóveis ltda:
Local: Guanabarg'-Classe: 33 Titulo
Requerente: 1 P B — Investimentos
N9 833.315
Programados do Brasil S.A. DistriRequerente: Predial Imóveis Ltda.
buidores de Títulos e Valeires
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 50
Classe: 50
Artigos: Distribuidores 4sociados de Serviço: Searços • de Administração,
títulos e valõres mobi'iárias
Compra e Venda de Imóveis •
Materiais de Construção
N9 838.322
Requerente: Top Indústria de ProduNo 833.328
tos Quimicos Ltda.
Local: Guanabara
'IPB — INVEST1 MENTO!.
Classe: 1
PROGRAMADO nb BRASIL S A
Artigos: Produtos químicos para a
de tintas, desinfetantes, DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE
Requerente: Sul Química Limitada Indústria
detergentes e similares e para a TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Local: RGS.
industrialização de carvão e seus
Classe: 1 e 3
derivados
N 9 838.307-311
N 9 838.316
Requerente: I 1,
invesumew_us
Programados do Brasil S.A. Distribuidores Associados de Títulos e
Valdres mobiliários
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
N9 838.323
Indústria Brasiteirã
Requerente: Casa Guanaves Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41
Requerente: S.A. Cotonificio Gávea Artigos: Aves e animais abatidos e
UNIÃO DE'
Local: Guanabara
caças alimentícias
Classe: 41
INVESTIDuRtS
N9 838.317
Artigos: Substâncias alinienticias e
seus preparados, ingredientes de
alimentes; essências alimentícias
Requereilte: União de Investidores
CORREIO DA TARDÉ
Fundo 'Mútuo de Aplicações
Classe: 42
Requerente: WiBiam Prym-Werke
Diversificadas S.A.
ZdírtigOs: Bebidas alcoólicas e fermenKommandit -Gesellschàf t
Wcal: Guanabara
tadas, não incluídas na classe 3
ReqUerente: Walcicrear pireira da
Local: Sto s berg i. Rhld., Alemanha
Clc.sse: 50
• Classe: 43
Silva
Classe; 12
Artigcs: Przs',..aeao ae servie„)s de inEstac.o
j
litrtigos: Refrescos e águas naturais
t-Lei.
r3
um fundo mútuo Artigos: Botões de pressão, alf1,:e1es,
•
Classe: 32
,31) trtificiats, usadas como bebidas,
agulhas para máquinas, agulhas para
datik,os: Jornal, Resista
aa ap icações diversificadas
- Oda 11Àclufflas na alasse 53

TOP

ACROCEL Guanaves

DIARIO Ohe.AL (Seção III)

Segunda-feira 5
Costurar, alfinetes de segurança, gan.
chos e ilhozes, agulhas de croché e
de tricô, dedais, fechos corrediços,
colchetes de pressão
N9 N9 838.321

QUEM SABE É O JOSÉ
Indústria Brasileira

Requerente: Rádio Cruzeiro do
Salvador-Bahia S.A.
Local: Bahia
Classe: 32
Artigos: Programas de tádio e de
televisão
N9 838.330

Térmos depositados em 10-1-1968
N 9 838.334
•

LANCAL
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'No 838.339

UNITED SUPPLIEW
FORNECEDORA DE
NAVIOS LTDA.,

No 838.343

PETI
Indústria Brasileira

Requereil te: Confecções Peildol Lida,
Locai:
rad.()
Requerente: United Suppliers FOrneulasse 36
• Indústria Brisileira
cerlora de Navios Limitada
Artigos: Blusas, casacos, capas, ci.:.
•
Local : Guanabara
tas, calças, camisas, c-insettas, tete.
Requerente: Joel Landen
Classes 6 — 7 — 8 — 10 — 20 -- 21 cas, gravatas, jogos de ingeria, instas,
Local: Pernambuco
33 — 41
, s:i8p0.0.1i314
Nre8t3
maios, nentioav9
so6ver, pijamas,
Classe 36
Gênero de Negócio
roupao, shorts. soutien, uniformes a
Artigos: Artigos de vestuário, de tôda
N9 838.310
sorte, inclusive esporte e para crianças (fraldas, cueiros etc.)
PADRE ADELINO
.N 9 838.335
ECID ANSIO. &
Requerente: Auto 'Posto PacIrs
INVESTIMENTO
Adelino Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
•
Artigos: Marca cie serviços de !asaRequerente: Medis a— .Miehelina
gene itiorincação, abaseecimente, e
Editora S. A.
e.stacioaamento de veículos
Local: São Paulo
No 838.341
Classe 32
Artigo: Revistas
N9 838.347

-

1.

IND BRASILE RA

Requerente: Artefatos de Arame
Araraquara Ltda.
Leen': São Paula
Classe: 11
Artigo: "Gaioles"
el" L:38.331

11/15.171
Requerente: Banco de Desenvelv
mento do E.stasio de Pernambuco
Sociedade Anônima
Local: Pernambuco
Classe 50
Artigos: Operações bancarias
lServiços de)
N9 838.336

INCORPORADORA
1$0. GRAI111.1111•

Requerei) e: Artefa I os de Arame
' Araraquara Lida .
Local: são Pauto
Classe: '7
•
Artigos: Arraneadores de frutas bombas agrico as, borrifadores agrieolas,
eapinacteiras mecanicas, carpideiras.
cortadores mecânicos de cana, capim.
grama, etc., Distribuidores mecânicos
de estrume. distribuidores mecânicos
de ração para aves e animais, distribuidores mecánicos de sementes, máquinas adubadeiras e pulverizadores
agrícolas
N9 833.332

SACY

NOVO NORD'FSTE
LTDA.'
Requerente: Ineorporadora Nele()
Nordeste Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de Emprêsa
N9 838.337

E LLA
Requerente: Leda 'Cunha Local: Estado do Rio
Titulo de Estabelecimento
N9 838.338

INDOSTRIA BRASILEIRA

Requeri nte: Hélio Esteia?. Pinheiro
Lecal: Guanabara
C.asse: 17
Artigos: Borrachas, colas, cilas, esponjas, fitas gomadas, fites para maquinas, goma areiem, grampos, gelatinas para cópias, lacres, lápis, papel
carbono, percevejos e limpa tintas
N9 838.333

•

CYCOLA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Hélio Esteie/a 'Pinheiro
Local: Guanabara
Casse:
Artigos: Borrachas, cotas, clips, esponjas, fitas gomitdas, fitas de máquinas, goma arln bica, gramp:)s, gela- Requerente: Maria Yvonne Bap'
tinas para copas, lacres, lápis, limpa
Classe 50
tintas, papel carbono e percevejos
Local: Guanabara,

CONSTRUBANK ENGENHARIA
CIVIL LTrA.

Requerente: Construbank Engenha:3n
Civil Ltda.
Local; São Paulo
Nome de Empresa
N9 838.342

GUAJ
Requerente: Guajará Transportes
Rodoviários Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Tram.lortes de cargas e passage)ros
N9 838.343

CONSTRUBANK
Indústria Bra'sileira
Requerente: Carlos Lambertini
Bengio
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Materiais para construções,
decorações, adeirnas de prédios': argamassas, blocos de cimento, cal,
chapas isolantes, caibros, caixas datigua, janelas, estruturas metálicas
para construções, ladrilhas, massas
para revestimentos de paredes , papei
para forrar casa, pisos, tijolos, telhas, portas, tanques de cimento, vitrôs, vigamentos e venezianas, tintas
para construções, não iricluiclas em
outras classes
N° 838.344

ESTRELA DA VILA
MARIA
Industria Brasileira
Requerer.te. Padaria e Conferaria
"Estréia da Vila Maria" Lula,
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Azeitonas, açúcar, biscoe
bombons, balas, condimentos
ara
alimentas, conservas, • d es,
café, massas :teme :m ie ae sire'Sn as
allinesnice• s,
tesUteisa, e'ses
11`
^
-esenSIV Plit
secas, sorvetes, frios e salgados, broas.

DIF

Ind, Brasileira
..•••

Requerente: Ancora Industria
e Comercio Ltda.
Locai: Sito Pau:o
Classe 36
- Artigos: Ca ça: os em geral
N9 838.348

AVEL IN

•;

Ind. Brasileira
Reisuereilte: Ancora Inclastsia
e Comércio Ltda.
Locai: São Paulo •
Classe 36
Artigos: Calçaaos era gelai
N 9 838.349

MÉXICO 1968
Ind.. Brasileira
Requerem, te: AnCOM industria
e .Comércio Ltda.
s_
Local: São Pau:o
'
Classe 36
Artigos: Ca!çasas em
,
N9 838.350
•
•

RINAc
Ind. Brasileira
Requerente: Ancora Industria
e Comércio L:da.
Local: Sito Paulo
1
Classe 33
. Calçados( em geral
— Artigos:
838.:151

SALUMONTE
.ind.
Requerente: Ancora Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Calçados em geral

sua

tinda,-teira

e
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)
•

" N9 838.352

• Classe: 7
Artigos: Na classe
Classe: 31
Artigos: Na classe
N.9 838.361

TERRICORD
.ILd. Brasileir'ét..

(TOPA

RQUE te
Industria Brasileira

Regue ren : Antora indústria
e Comercio Ltda.
Local: Sao atilo
Classe 36
• Artigos: Calça:os em geral
art 838.353

Fteouerenta; Joparque — Coma:raiai
e Contrutora Limitada
_Local: São Paulo
Classe: 50
Afagos: Na claase
N.9 838.362

CAPITANE
111Rearat

Requereu te : Caaitâaa laistriba.dore.
de' Titule e Valores 11ot:diários Ltda.
Local: Sap Paulo
Classe 50
Aplicação: Prestação -de serviços de
'distribuição de titulos e valõres
mobiliários
1,r9 838.354

(;(

;ARN Requerente: Garôa

Pubilcidade

Local: São Paulo
Classe 50
Aplicação: Prestação de serviço de
publicidade
N9-838-.8-55-

INDÚSTRIA BRASILEIRA
R,equerenta: Sobernial — Sociedade
Anônima Bra ileira de Engenharia
Industriai
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
—
N.9 e38.383

a.

MANAR

• fr

gequerente: Construtora Anhembi
Local: São Paulo
Classe 33
Título
X.9 833.356

PÁRÁNL
Ind. Brasileira
-

AUTO TEM 1U00 ACESSORIOS
R:quarenta: Atito Tem Tudo Aceascrios Limitada
Local: SaloraPfulo
Nane Comercial
Na 831.364-967

Medalha de Ouro
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Bicicletas Monark 8.A.
Local: São Paulo
Itaquerente: Coa:paul:da Par ma
'
--• alasse: 6 .
Café Solúvel Artigos: Aquecedores de água de aliLocal; São Paulo
Mentação p.i.m., arado para capaihar
neva, máquinas de cariar frios, bomClaaae: 41
bas de ar para pneumático, bambas
Artigo: Cafú solúvel
para ,gasolina, de incendi° e e:tétriN .° 838.357-358
cas; betoneiras, brocas elétricas, Marrinhos e insufladores de ar, buchas
quando parte de máquinas:, caldeiras
a .vapor, carburadores, carim'a)s da
tôrno, carneiros hidráulicos, cavadei:as p.i.m., coutraidores de tôrno
INDÚSTRIA BRASILEIRA
p.i.m., chumateiraa ou meneais de
•1
Raqueren Te : R ame _citações Radial entirricçao, coletores de dinarnos e
motores, coznpreasores, condansadores;
• Limitada
espanadoras, espallia neve, eixos
LOCAI: São Paulo
quando parte de máquinas, êmbolos
Classe: 3
quando parte de máquinas, engenho
Artigos: Na clawe
de serra, engenho de cana, engrenaClasse; 48
gens quando parte de máquinas, íamos
Artigos:
Na
classe
•
quando parte de máquinas; guinchos
de fricção, guinchos para caçainbaa
N. 338.359-360
de arraste, guinchos de transporte
aéreo, geradores a gasolina, guindastes; limPadores de cano p.i.m., máquinas de imprimir, lubrificadores
quando parte de máquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquinas
de costura, máquinas de furar radial
e horizontal, máquinas para o ":obrico
e acabamento de latas e outrea recipientes metálicos, máquinas 11:.rran••
elIZIraS e maquinas textels, máquinas
1 I4DUSTRIA BRASILEIRA
de tirar cortiça, máquaias de erapar
e afiar facas. mola , para (Miau:nas,
máquinas frigia:afica . raequinaa aa, ro1téquerente: Técnica Industrial avap tular, martelos a vaaor, mo-nao: e
Limitada
mas não a-lacraias. ro ' • :', ,z ,',. cemLocal: São Paulo
••• '-'• '
-. :., n h, :.• : n .2 . rr t • ,
L ust.:1.0 ir t --".
de

A DI AL

de 1968

--

toras para bicicletas e motocicle'nS;
Classe 39
pentes quando parte de máquinas, Artigos: Artefatos de borracha na0
tenteadores de teares, rolos para es- incluídos em outras classes, a saber:
tradas, serras mecânicas, 'serias hi- aros da borracha para veiculiaa, asdráulicas, serras de fita, tornos me- sentos de borracha, argolas para veícânicos, tornos ele revi:ama 'turnos culos, anéis de borracha, acoy.adores
automáticos, tornos yerticais, • turbi- de borracha, atomisadores de borranas, tubulações para caldeiras; 'vál- cha, ataduras de borracha; (natas,
vulas de uso de máquinas industriais, bases para telefones, braçadeiras, bivela; de ignição para motores, vál- cos de mamadeiras, bicos de borracna
vulas e ventiladores, quando parte para animais, borracha para amortede máquinas
cedores, bocais, bulbos de 'borracha
Classe: 21
para extrair leite de seios; câmaras
Artigos: Váculos e suas partes inte- de ar, cabos para ferramentas. chagrantes, a saber: 'Aeronaves, aerostaa pas e centros de mesa, cacetetes, captas, aeroplanos, alavancas de areias, sulas de borraéha para centros de
arnorceeectorea ambulâncias, andori- mesa, conta-gotas de borracha, chu.
nhas, assentos de veículos, aviões, Ru- paas, cordões maciços de borracha,
am:avais; baleas, bicicletas, barta.s
cordas de borracha, calaos chuveiros;
fraa
'barras de tiaçT;o, braçadeiras dedeiras, desentupideiras, discos para
ua c - braeadeiras de eixo, araça- mesa, dilatadores de borracha - ,excedela, Cl2 mo.aa braços da veículos; to para uso médico); elásticos, tias- abala eles, carros de bagagens, Gora- tico_s para' calçados, encõstos, esf oras,
tas, carretas d anharia., carrinhos, esguichos; fios de borracha, guarni-carrinhos de mão, carrinhos para pe- çõea de borracha para arreios, guardreiros, carros para carga, carros nições de borracha para automóveis,
para estrada de ferro, carros, canal. guarnições para móveis; maçanetas,
nhões, carrocerias, carroças, carrua- mamadeiras de borracha, manoplas.
gens, carroa tanques, camionates, mochilas; paninhos de borracha para
chassis, carburadoreS, chapas de ca- cama da criança, paras para buzinas;
beçalho de veículos, chapas circulares pratinhos de borracha, pneumáticos,
de veículos, chaineiras, cccne:s, co- perta-moedas de borracha, protetores
nexões de tope da veículos, cubos paia de borracha, protetores de borracha
propulsores, cubos; deshgadores; eixos para bicos de mamadeiras, ponteiras
de hélices, eixos de lecomotiva.s, eixos de borracha para muletas; lenços da
de veículos, embarcações, elevadores, borracha; revestimentos de aorracha
engatas de borracha, engates da fer- para automóveis, rodas de aorracha;
ro, estribos para carruagens, estribos saltos e solados de borracha; tampos
de veículos; freios automáticos, freios de borracha para forrar mesas, tijelas
pnetunaticos, freios para estrada de
NS 838.363
ferro, ferro de paralaraa; galeaas;
hastes de veículos, hélices; lates . injatores de locomotivas; jogos de, -engrenagens, jogos " de rodas, jogos de
rodas para transporte de toras; lanchais, lanchões, liteiras, loconiotivas;
moias de borracha para carros, molas
de veículos, motec.cletas, motociclos,'
monociclos, motonetas; navios, ónibus;
Indústria Brasileira
painés de arrimai() de veículo; parachogum, para-lamas, pontões reboRequerente: Editóra Abril Leda.
que; remos, reboque para transporte.
Local: São Paulo
rebocadores, rodas para vele:ales: aaClasse: 38
veiros; tambores de freios, tenders,
tilbures, tirantes da carros, tratmes, Artigos; Ações, agendas, anúncios
impressos,
cadernos
escolares, cartões
troles , triciclos, trucks de loca:nota
comerciais, cartões postais, cartões c.a
vas; vagões, vapores
visitas, cheques, cupões, debeuturaa
Classe: 28
Artigos; Argolas, açucareiros; bande- duplicatas, envelopes, faturas. tolhinhas,
letras de cambio, livros em
jas, bacias, borracha (artigo já acabada); cabos para terranaentas e uten- branco, notas fiscais, notas premissílios, caias para acondicionamanto virias, papéis de corresponc/anala
de alimentos, chapas, cèra para re passagens, propaganda em gerai, pir.
hW:idade em geral e recibaa
mendões, casta para pão de mataria
plástica., colas para encadernador,
Na. 838-.369-72 —
copos de matéria plástica, coadores,
caixa de material plástico para baterias, 'cestinhas, cruzets.s, cartões ter.
moplásticos do identidade, zeiulose,
chapas fotográficas; descanaos para
pratos; esmaltes (para uso indústria),
estojos, enfeites de material plástico
para automóveis, escoadores de pratos, estojos para óculos; facas, filtros
de esponja, fita isolante, filmes %Irgens, fôrmas para doces; funis; garfos, gomaa, de alinócega, goma para
chapaleiros, guarnições , de celulóide
para arreios, guarnições de material
plá,stleo.para automóveis; jarros; lacas; raantegueiras; massas para pin- ItequeAnte: S. A. Cotonificio Liavas
tura; óleos para pintura, óleos de liLocal: Guanabara
nhaça; palitos de pena, películas
•
Classe: 46
(virgem) de celuloida, penachos para Artigos: Velas, fósforos, sabão coarreios, p orta-palitos de material
e detergentes, amido, anil e
plástico, prendadores de roupas, pu- muna
preparações para a lavanderia, artixadores- para • móveis, pires; aratos,
go para conserva e polir.
pás, pulseiras para relógios; produtos
Classe: 47
para diluir tintas; rebites, resinas, Artigos: Combustíveis;
lubrificantes
resinas de asbesloa, de pinho, racipi- e substâncias e produtos destinados
entes, rodinhaa, rolos da Imprensa
à iluminaaão e ao aqueelin alto
(mnwsa para • fabrieá. los); saimrtis,
Classç: 48
solas de corda e deacortlças, suportes, Artigos: Perfumarias; Cosméticos:
suportes para venezianas, s;e.antes, dentalrícioaa sabonetes e preparados
solventes; tipos rara impressiaa atra- para o cabelo. Ar l• ara de f ^”r^(Ind• e
nca de matéria plastiza, tijala3, olhos, escrwas para os dentes; unhas; ca.tintas em pó, líquida-, sólidas au paes.
bela e rounas,
tosas pana •tia.deiaa, ferro, paredes,
Classe: 49
censttrucos e decorações, coureaata- Aitigcs ramo,: o. s' A , a
e'daa faina, ceaflo a, baacas e uai- ' avim-medos e ia,aeaatanio0-: aaiaeehoa
afixa , tlan.r:'
vasiniam
ter- ,e areges nara fus eV11,0 -”nny'llte
n i e-s: x?e-re , Zare::0
desportivos: eaceta vesari

ACROCEL
Indústria Brasileira
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a
eli; penachos; penas; p2-nclera:cs;
duricalbos; placas; refratárias;
lombagina; pós para moldagem; potes; queijeiras; recipientes; resinas
refratárias; resinólles preparados;
revestimentos - refratários; rolos de
Imprensa; rosários; sabões para uso
na indústria; saladeiras; saleieas;
sangue cristalizado; selas; talhas; talheres; tintas à base de borracha;
antiderrapantes; corrugantes; fõseas;
fosforescentes; luminosas; minera s;
vegetais; vitrificantes; metal cas;
contra ferrugem usadas nas Indústrias, para aviões, para aparelhos elétricos e mecânicos, para calçados,
para cimento, para navios e Para
veículos; terrinas; tijelas; travessas;
varetas; vasilrames; vasilhas; vernizes para calçados; proteção de maquinas e aparelhos, portas, janelas
, portões,. vitre•s; linoleos e solos;
vasos zarcão

ou s'ntética; borracha natural o .4 indo produto ai:abado; bules; ca.a.d .,i;
cabos; calçadures; caçambas; tia
pot:E canudinhos; capas exceto s,estuário; carretilhas; celuloide; e,:ni
,
para indústria; centro do me,-;
tIND BRASILEIRAcestos; chapas; chapas refratarias;
charão:- chuveiros comuns; eostao..es,
Requerente: Cerâmica. São ea.:-.Lanp colas industrias; compostos v:r3t-t-i a
não químicos; compostos miner:..a
Requerente: Indústria Química
S.A.
não químicos; compoteires; minfP.q
Na dia Ltda.
Local: São Paulo
teiras; cordéis; correias; . rubetas;
Local: São Paulo
1 cubos.; descallso para troilers . ; u..a.n'a
Classe: 28
' Classe: 46
Artigos: Artefatos e produtos acaba.i..;: esguie:J.-J:4-dlças;invóucroef,t
Artigos9 Atua sanitária; alvaiade;
dos de origem animal, vegetal e mi- esmaltes para pintura; espalhaclar . s
amido; anil; abrasivos; câras; para
neral e artefatos de substâncias que- de água; erpermacete .prepacado:
limpar e polir; composições para
miem a saber — alcatrão prensado espremedores; espumacieiras: estolimpar vidraças; detergentes; fécula
para as indústrias; anéis; apactilhos jos; farinheiras; fecho lilirus; I:. ai '5
para tecidos; fósforos; goma para
de chá; café; água; jantar e roa-as- virGens; rótulas; frascos .; fruters;
lavanderia; líquidos para limpar e
cos; adornos; argolas; aros sara funis; garrairs; gelatinas na , i.1:lustrar metais; óleos para limpeza;
óculos e para guardanapos; bacias; menticias; gesso; globos; g lite Lu i ;
pastas e pós para limpar e lustra;;
as: glut i na; gorduras; giz para ali t., i...s.
bainhas; baldes; ; baixelas; ban c a;
sabão comum; Oda, cáustica; pastibanheiros; bebedouros; biscoiteiras; goma bem; jarras; jarros: laer ii,
lhas ou granulados para lustrar ou
bolas; bombonieres; borracha articial eco de escritório; lamparina -a. r,polir, velas
ou sintética; borracha natural citan- dedos; lavatorics; leiteiras: i k, il A
N9 838.376
do produto acabado: bules; cab dias,
-ros;mantegulár;i.•
149 838.374
'cabos; calçadores; caçambas: nache- refratárias; mastigue; matéria i t',ts; canudinhos; capas exceto ves- Uca ou sintética; morin g as nem- )tio
tuário; carretilhas; celuloide; cara fumo; olcina; óleos para pinti..r.ii;
para indústria; centro de rrleoS: paliteiros; palitos; parafina preistva* KASTIL
cestos; chapas; chapas refratária: da: penachos; penas: p:ni el ..
charão; chuveiros comuns; coadores; penduricalhos; placas; - refra'ar*,v4;
xnatistria Brasileira
colas industriais; compostos ve4;tata, s plornbagina; pós para moldagem nonão químicos; compostos minerais tes; queijeiras: rcc:pientes, res n Is
não químicos; compoteiras: coul el- refratárias; . resinótles prep - .
teiras; cordéis; correias; cubetas: revestimentos refratários; rolos cza
1Requerente: Ceranuca São Caetano cubos; descanso para talheres: dobra- imprensa: rosários; sabii2s pari, w-)
s. A.
diças; invólucros: esferas; esc ti!chos: na indústria: saladeiras: Nyle in
f;
Local: São Paulo
esmaltes para pintuar; aspai:Ia:10;es sangue eristal ! ,q ;lo; selas: iab s us: ti,Classe: 28
de água; espermacet e prepatirio; lheres: ttintas à base cl- 1..rirri, Ia;
Artigos: Artefatos e produtos acaba- espremedores; espuma deiras: et a- antiderrapantes; corrugantes iosi es;
dos de origem animal, vegetal e mi- jos; farinheiras; fecho filtros: filain fosforescentes: luminosas: ni`n traik;
neral e artefatos .de substâncias quí- virgens; fôrmas; frascos; fruteiras; vegetais; vitrificatites: m a ta. c %.ii:
micas a saber — alcatrão preparado funis; garrafas; gelatinas não ai - contra ferrugem usadas nas _et:
1 -, para as indústrias; anéis; aparelhos menticias; Osso; globos; glutrina; trias, para aviões, para apare h i., ._
Requerente: Irineti -Sanchez
de chá; café; água; jantar e refres- glutina; gorduras; giz para alfaiates; tricos e mecânicos, Para cal-ad a.4, Local: Paraná
cos; adornos; argolas; aros para goma laca; jarras; jarros: lacres eX- para cimento, para navios ; 1 e:/ia '
Classe: 43
(- Artigos:" Refrescos de frutas naturais Óculos e para guarlanapos; bacias; ceo de escritório; lamparina lava- veículos; terrinas; Vplas; tria-ce.isa-i:
e artificiais; éguas minerais; natu- bainhas; baldes; ; baixelas; bandejas; dedos; lavatórios; leiteiras; licorei- varetas; r.asilli a tnes; vesol-r- • - i-iiiii,
banreiros; bebedouros; biscoiteiras; ros; mantegueiras; mármore; ma ;seis zes para calçados; protecão 'i' mei.
rais' e artificiais
bolas; bombonieres; borracha articial refratárias; mastigue; matéria Vás- quinas e apareUros. portas. Í
allz 11.(1
N9 838.375 —
ou sintética; borracha natural quan- tica ou sintética; moringas negro de
portões, vitrais; linoleos e sol i,s,
do produto acabado; bules; cabides; fumo; oleina; óleos para pintura;
vasos zarcão
cabos; calçadores; caçambas; cache- paliteiros: Palitos; parafinainn
prciteipnazpois; canudinhos; capas exceto ves- da; penachos; penas:
NQ 838.379
carretilhas;
eehnoide;
cara
tuário;
penduricalhos; placas; • refra tárlas •
itibUtlit& 11RA$1:41RA
para Indústria; centro de mesas; plornbagina; pós para moldagem; pocestos; chapas; chapas refratárias; tes; queijeiras; recipientes; mas-asa
Raouerente: CerA,mica"- São Chetano charão; chuveiros comuns; coadores; refratárias; resinóiles preparados;
colas industriais; compostos vegetais revestimentos refratários; rolos de
S. A.
não químicos; compostos minerais imprensa:, rosários; sabões para uso
Local: São Paulo
não químicos; compoteiras; confei- na indústria; saladeiras; saleizos;
Classe: 28
teiras; cordéis; correias; cubatas; sangue cristalizado; selas; talhas, taArtigos: Artefatos e produtos Ncabaa cubos; descanso para talheres; dobra-, lheres; tintas à base de borracha;
srusi.LEIRA
dos de origem animal, vegetal-e mi- diças; invólucros; esferas; esguichos; antiderrapantes;
corrugantes; •óscas;
neral e artefatos de substâncias
esmaltes para pintura; espalha.dores fosforescentes; luminosas; minerala;
dcas a saber — alcatrão preparado de água; espermacete preparado; vegetais; vitrificantes; metálicas; Requerente: Cerrimica Sio Cliebrioi
' para as indústrias; anéis; aparelhos espremedores; espumadeiras; , astos contra
S,'A.
ferrugem usadas nas indúsde chá: café; água; jantar e refres- jos; farinheiras; fecho filtros; filmet trias, para aviões, para aparelhos 'alaLocal: São Paulo
cos; adornos; argolas; aros para virgens; fôrmas; frascos; fruteiras; tricos e mecânicos, para calçados,
Classe: . 28
óculos e para guardatapos; bacias; funis; garrafas; gelatinas não alicimento, para navios e Para Artigos: Artefatos e produtos aababainhas; baldes; ; baixelas; bandelas; menticias; gêsso; globos; gluteína; pata
veículos; terrinas; tijelas; travessas; dos de origem animal, vegetal e mibanreiros; bebedouros; biscoiteirss; glutina; gorduras; giz para alfaiates; varetas;
vasilrames; vasilhas; verni- neral e artefatos de substancias
bolas; bombonieres; borracha rebelai goma laca; jarras; jarros; lacres ex- zes
para caldos; proteção de má- químicas, a saber; — alcatrão preou sintética; borracha natural quan- oco de escritórioa , lamparina lava- quinas
e aparelhos, portas, janelas parado para as indústrias:
do produto acabado; bules; cabides; dedos; lavatórios; leiteiras; licoreiaparêlhos de chá, café, água, jantar
portões, vitrôsr linoleos e solos;
cabos; calçadores; caçambas; ,:ache- ros; manteigueiras; mármore; massas
e refrescos; adornos; argolas; aroâ.
vasos zarcão
pois; canudinhos; capas exceto ves- refratárias; mastigue; matéria pláspara óculos e para guarda:rabos;
a
tuário; carretilhas; celuloide; cara tica ou sintética; moringas negra de
N9 838.318
bacias; bainhas; baldes; baixelas;
para indústria; centro de mesas: fumo; olefna; óleos para pintura;
bandejas; banheiros; bebedoiros biscestos; chapas; chapas refratárias; paliteiros: palitos; parafina Pre paracoiteiras: bolas, bombonicres: borracharão; chuveiros comuns; coadaras; da; penachos; penas; pendentes;
cha artificial ou sintética; borracha
colas industriais; compostos vegetais penduricalhos placas; refratárias;
natural qUando produto acabado:
não químicos; compostos minerais plombagina; pós para moldagem; pobules; cabides; cabos; calçado;-es;
não químicos; compoteiras; confei- tes; queijeiras; recipientes; resinas
caçambas; cachepots; canudinhos;
teiras; cordéis; correias; cube tas: refratárias; resinólles preparados:
capas; capas- exceto vestuario; carcubos; descanso para talheres; dobra- revestimentos refratários; • rolos de
retilhas; celuloide; cara para :incluit1fDOST5 IA 1!”.71C:RA.
diças; Invólucros: esferas ;esguichos; imprensa; rosários; sabões para uso
tria; centro de mesas; -ce5to3; chaesmaltes para pintura; espalhaderes na indústria; saladeiras; saleiros;
pas; chapas refratárias; charão; chude água; esperrnacete preparado; sangue cristalissado: selas; talhas; ta- Requerente: Cerâmica São Caetano veiros comuns; coadores, colas inespremedores; espumadeiras; cata- lheres; tintas à base de borracha;
S.A.
dustriais; compostos vegetais
jos; farinheiras; fecho filtros; filmss antiderrapantes; corrugantes; fôscas;
químicos:. compoteiras; confeiteiras;
Local: São Paulo
virgens; fôrmas; frascos; frutetras: fosforescentes; luminosas; minerais:
cordÉls; correias; cubeta s •
Classe: 28
-aos;
funis; garrafas; gelatinas não 41i- vegetais; vitrificantes; metálicas; Artigos: Artefatos e produtos acabapara talheres; do'bradicas;
menticias: Osso; globos; glutaina; contra ferrugem usadas nas indús- dos de origem animal, vegetal e mi- envailucros; esferas; esguichos: ca.
glutino.; gorduras; giz para alfaiates: trias, para aviões, para aparelhos elé- neral e artefatos de substâncias quí- maltes para pintura; espalhaclores as
goma laca; jarras; jarros; lacres ca- tricos e mecanicos, para calçados, micas a saber
alcatra/1 preparado água; espermacete preparado; narreem de escritóric; lamparina lava- para cimento, para navios e para para as indústrias; anéis a apatelhos Meclores; espuraatleirasic estojos; fa-atos; lavatórios: leiteiras; licorel- veículos; terrinas; tijelas: travessas; de chá; caM; água; jantar e refres- rinheiras; fechos; filtros; filmes vir74.
ros; mantegueiras; mármore; massas varetas; vasilhames; vasilhas: verni- cos: a do:aça; argolas; aros rara gens; fôrmas; fruteiras; funis; gariefratárlas: mastigue matéria Pias- zes para calçados: protecão da má- óculos e Imre) auarArini~: bacias; rafas; gelatinas não alimenticias;
fa ca ou sintética; moringas negro de quinas e aparelhos, portas, janelas bsinisas: be l,ies:- baixelas: bandsjas; gêsso; globos; gluteina; glutinara
fumo; oleina: aleos para pintura:
portões, vitrós; linoleos e solos.
aaa'1'^ g : lanbei-Inorer: biscoiteiras; gorduras; giz para alfaiates; gonit
paliteiros; palitow parafina Drenaravasos zarcão •
bolas; bombonicres; borracha articial laca; larrass Jarros; lacres exceli
•
•
N9 838.373

V' 838.377
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de secritório; ',lamparinas; lava-dedos; larsaatrioa; 1etefr03; lie/acarai;
Inaarregneina; marinore; massas refratárias; nuatlque; matéria plagiais dai ;sintética; moringasa negrb de:
amos sacam; óleos para -pintura;
paliteiros.: palitos; Paralinanc="'
rada; penachos.; persas; pe es;
pendavicalara; placa,' refratárias;
alombam/1a; pai para moldagem;
asptes; g/renegara reciptentes; reg
. prepara--amreftl.sind
das; • revestiraentos refsatários; rolos
de imprensa; rosarias; sabões para
yso na indastria; saladetrae; mateiras; ~sie ertstalazadoa selas; talam; talaeresa tinta bale de bornacha. antiderrapantes, corrugantes,
lascas,. fosforescentes-, metálicas., canIra ferrugem, usada* nas indaztriaS,
para aviõea. para aparelhas Cataicas e Mecánicee, para calçados,. para
cimentos, para navios,. e para reiavios; terrinas; tijeitia; trava/as;
varetas; vaallhames; vassiltass. vara
nizea para calçado:Is:junina* de mas
quinas e aparalhosa posta" tanelaa,
portões; varia, linóleoa e solos; aaa
soes zucas..
No 838. 380'
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•

Fevereiro de 1968

quinas e apasalhos, portas, janelas, • coiteiriOa bolas, bombonieres; borra- não químicos; compostos minerais
portões, vdrós, linóleos e solos; va- cha artificial ou sintética; borracha não químicos; compoteiras ;confeisos; zarcão.
natural quando produto acabado; teiras; cordéis; correias; cabeias;
bules; cabides; Cabos; calçados-es; cubos; descansos para talheres; ' do-a
838.381
caçambas; cachepots; canudinhos; bradiças; envóhiertis; esferas; esgui-1
capas; capas exceto vestuário; car- chos; esmaltes para pintara; asparetilhas; celutoide; cara para indús- lhadores
da água; espermacete preC-ID
tria; centro de mesas; cestos; cha- parado; espremedores;
espumadeiras;
pas; chapas refratárias; charão; chu- estojos; farinheiras; fechos;
filtros;
Is trí
veiros comuns; coadores, colas in- filmes virgens; fôrmas; frascos;
ras l e
f ru
dustriais; compostos vegetais não
-teiras;fungras;eltin ão
quirnicos;
dompoteiras;
confeiteiras;
Requerente: .Cerâmica São Caetano
alimentícias; gasse; globos; gluteifia;
cordéis;
torreias;
cubetas;
cubos;
S/A.
glutinas gorduras; giz para alfaates;
• deacanso para talheres; dobradiças;
Local: São Paulo
goma laca; jarra; jarros) lacres, exenvólucros;
safaras;
esguichos;
asa
Classe: 28
de escritório; lamparinas; lavapara pintura; espalhadores de ceto
dedos; lavatórios; leiteiras; acareiArtigos.: Artefatos e produtos aaaba- maltes
espré.
água;
espermacete
preparado;
doe de origem animal, vegetai e miros; manteguairas; marmórea; mas-'
espumgdeiras; estojos; tas •sas
refratáaias,• umatque; matéria
neral e artefatos de substancias medores;
rinheiras;
fechos;
filtros;
filmes
vir.
quinau" a saber; — alcatra° pre- gens; fôrmas; fruteiras;, funis; gar- •plástica ou sintética; moringas; no.
parado para as inclastrista; anais; rafas; gelatinas não alimeritimas; preparada; penachos; Pena P endela
aparelhos de chá, café, água, jantar gesso; globos; gluteína; gluttha;
-tura;plieosat;prfina
e reireScossa adornos; argolas; aros gorduras;
gro de fumo; plaina; óleos para
giz
para
alfaiates;
goma
para óculos e para guardanapos; laca; jarras; jarros: lacres exceto tas; penduricalhos; placas refrata-.
bacias; bainhas; baldes; baixelas; de secritório; lamparinaSa, liara-das rias; plombagina; pós para moldabandejas; banheiros; bebedouros, bis- •dos;
potes; queijeiras; recipientes;
lavatórios; leiteiras; licroeiros; O gens;
coiteiras; bolas, bombonieres; borra- mantegueira,s;
resinas refratárias; resinóides premármore;
massas
recha artificial ou sintética; borracha
mastigue; matéria plásti- parados; revestimentos refratários;
natural quando. produto acabado; fratarias;
ca
ou
sintética;
moringas", negro de rôlos de imprensa; rosários; sabões
bules; cabides; cabos; calçadores; fumo; oleina; -óleos
para pintura; para uso na indústria;- saladeiras;
caçambas; eachepota; canudinhos; O paliteiros; palitos; parafina
prepa, saleiros; sangue cristaliZado; selas;
capas; capas exceto vestuário; car- rada; penachos; penas; pendentes;
talhas; talheres; tintas à base de
retilhas; celuloide; Cara para indúsa spenduricalhot;
Pacas refratárias; borracha, antiderrapantes, corrugantala;
centra
de
atenta;
cestos;
casa
• 5-1
I
pós para moldagem; tes, fôscas, fosforescentes, luminosas,
paz; chapas refratárias; charão.; chu- plornbagina;
potes; queijeiras; recipientes; resi- minerais, vegetais, vitrificante metáveiros
comuns;
coadores,
colas
in2,:ndustria .Brestleirã dustriais; compostos vegetais não dos;
nas refratarias; resiráides -prepara, licas, contra ferrugem, usadas nas
revestimentos refratários . rolos Indústrias, para aviões, para aparequímicos; compoteiras; confeiteiras; de imprensa;
rosários; sab6e; para lhos elétricos e Mecânicos, para calcordéis; correias; cubetaa; cubos; uso na indústria;
saladeiras; salei- çados, par achnenta, par* navios, e
descanso
para
talheres;
dobradiças;
a
spierente:
Ceisinatea
Sala
Caetanofil
ros; sangtie cristalizaste; selas; te- para veículos; terrinas; tijelas; trafinvólutroa;
esferas;
esguichos;
esSVA.
lhes; talheres; tinta á base da bora vessas; varetas; vasilhames; vasilhas;
L.ocals São ~o I maltes Para Pintura ; espalhadores de racha, antiderraparites, - corruganteli, vernizes; para Calçados, proteção de
água; espermacete preparada; espre- Metas, tOsfOreaCeigeSy Inetállea &e- máquinas e aparelhos, portas, janeChufa 2a
medores; espuinadeiras; estojos; fa- ira ferrugem, usadas nas indtát
sal
riaa. las, portões, vitrôs, linóleos, e solos
aírtigos; Mofarias e procasterts acaba- rinheiras; fechos; filtros; filmes vira •para avisas, para aparelhos elétriVasos; zarcão
gana; Ramas; fruteiras; funis; gar- cos e mecanfaxa, para Caiai/doa, para
dasaae origem anianaa vegetal. a mia rafaa;
não, alimentícias; cimentos, para navios, ,e para vela
nasal e artefatos de substância* gasiso;gelatinas
Na 836 38a
globos; glutelna; alatina; culos; terrinas; tachai; traataamiaa
quanicas, a saber: — ale gara& pregoma varetas; Vasilhames; vasilhas; var.parado pana ass indústrias; anda; gorduras; gia para. alfaiates;
jarras; farraa . lacres exceto,
aaarallica. de clá, cafés asna, jantar lacas,.
secritórioa lamparinas; lava-de- •azes para calçados; proteção de ma:
ea refaescota. adornosa. argolas; aras deportas', janta" ,
ara. aóculaa e pano guardane.pass doe* lavatórice; leiteiras; licroeiros; quinas e aparaihos,
linóleos e solos; va•MULit.".
bacias; bali:asas.; baldoas baia:elas; 'roantegueínws* inanuore; mássaa se- porinea, vitrów,
sos; zarca°.
naatigue; matéria
r•
aia:rejas; banneiroa; bebedouros, bis- fratárias;
moringas; negro de
teiras; bolas, bombonieres; borra- ca ou sintética; óleos
N9
838.3a3
pintura;
para
ftunos
oleínas
is artataial ou sintética; borracha
áttural quanda prodato acabado; paliteiros.;, palitos; parafina, prepaa
bales ; cabides; cabos; c a lçadores- nata; peniséhos; penass pendentesa
.11À:B.4i12"
Requerente: deramica São Caetano .
aaaarabasa cachepota; • canudinhos; penduricalhos; placas refratárias;
Cassa 28
plainbagiams
plass
paramoldagem';
. capas; capas exacto vestuário; car1,edila trf Imitis ra
Sociedade AraSnima
resi
ratilhas; celtdoides e4r*, para indús- potes; queijeiras;'recipientes;
Artigos: Artefatos e Produtos acaba,. redra/a:1es. prepara--nasreftái
t 'a; centro de mesas; cestas; chasdos de origem animal, vegetal e mirolas Requerente: Indústria, Comarcio
si 's; chapas refratárias:: charla; chil- dosa revestimentos refratários;
neral e artefatos. de Substâncias g/sirosários;, sabões para Importação Haidueel, Landalina.
a iros comuns:: doadorea, ornas in- de Imprensa;
nala/ta,, a saber; alcatrão- preparado
uso na. Indústria; saladeiaasa saleidustriais; compostos vegetais não ros.;.
Local:
São
Paula
para- indústrias; anéis; aparelhos . da
sangue cristaazada; selas;
qJ)4m icos; conapotetras; . confeiteiras;
Classes 31
chá, café, água, jantar e refrescos;
de bora Artagos: Correias'
eo déis; correias; cabeias; cubos; lhas; talheres; tinta à Isase
de
transraissta
ae
corragantes,
adornos; argolas; aros para óculos' e
desamuo para talhares; ~radial/a; radia, antiderrapantes,'
nalan
e
outros
matsriala;
cordas;
coxa- cOrdões; cordéis; cordoalliaa lonas; para guaadanapos; bacias; bainhas;
cacau/aos; esferas; esguichos; es- Matais fcnsforescentes, metalicas,
indústrias;,
ria*
baldes; baixelas; bandejas, banhei-.
ferrugem,. usadas
npltet pane pianistas espalhadores de
mangueiras; tendas..
ro5S bebedouros; biaaotailas; bolai;
espermacate preparado; espre- para aviõea para. aparelhos elétrikin;
bomonieret; orracha artificiai ou sin..
aa estejas; ta- cos a mecâniana, para- calçados, Pari
dorasa espuinadeir
NO 8311.384
•
tecei; borracha natnrar quando pro-,
eiras;. feahoas fatiais; flane& vias cimentos,, para navios e pua veíxI
duto acabado; bules; cuides; cabos;
sseass armas:. fruteirass, aulas; gar-- culos; terrinas:: tijelas; travessas;
,calçacioreas caçambas; cahepots; carafas; gelatinas não alimenticiae; varetas; vasilhames; vasilhas; vernudintoss capas; er.seto vestuário;
gff
isio,, grobos;. gluteina.; gladiar nizes para calçados; proteção de magssairass
- ala para altaiatees gamo, quinas e aparelho/ta-portas, janelas;
carretilhaS;
celnioide; cera para inrfí
Praz
dústria;
centro
de mesas; cestos;
ra
loa;- jarras;..farros;. lacres. 'exceto' portões, vitrõs, linóleo* e solos; vax•
EM; zarcsso.
chapas; chapas refratárias; charão;
-cães seex '144sio.;. lampariimas ,laaa-citas
chuveiros comuns:. côa/dores; cola!'
dei, lavartardoes leiteiraa; licroeieosa
Requereiite: • Cert3211109. São Caetano indastriaiss compostos vegetais não
N9 838.382
mantegneirata. marinores. massas reSociedade Anónima
químicos; compostos minerais não
fratárias*, si-mata:0es matéria platina
Local:- SM Paula
qxhnicos; compoteiras; cont3iteiras;
cae ous sintétiaas moringags neve de
Classe 28
cordéis; cubetas; cubos; descanso .
fiamos - oreinta. &aos para pintura;
Artigos: Artefatos. e produtos acaba- para talheres; dobradiças; envólupasateiross palltosa garagista, prepa,01 . 22/À 8 2 t'
da sda origem animal, vegeta e mf-, arma' esferas; esglihrichaa; esmalte
radas penachos; penosa,. pendentes;
penduricalhos; - pmeasa a-a-et-ratarias.; .1 nat5.-stri a nresileirét nana e artefato& de substâncias gula para, pintura; espalhaciorcs de água;
nsicas, a saber: alcatrão . preparado espermacete; preparado; espremedoplõinfoupolg, põe para moldagema
Para 943 indústrias; anéis; aparelhOg res; espumadeiras; estilos; farthhefpotes:, queeeiraca, r-ecipiantesta red.da' chá, cafés águas jantar e se- ma; fechas; filtrosS virgent;
rearataciaa
resialadea
praparaa
nai.
São- Caetano. frascos;: adornos;: argolas; aros para faamasa fruteiras; , funis; garrafas;
dosa swiestiinentess reftatáriag. rolas Requerente• Caramicia
at/A.
óculos e para guardanapos.S bacias; gelatinas não. alimentícias; Osso;
ds impreisaaa rasas/assa, sabões; paro
Local; Saa Paulo
•
uso na. Mdústriaa salastair.asa salaiss
bainhas; baldes; baixelas,** baridejaaa jarros; lacres exacta para esarlaSrio;
reig. sangue.. aristaltaadot. sentas fabanheiros; bebedouros; biÉeniteiraa; giz para alfaiates; goma laca, ;arras;
Classe: 28
lia/p.a. talheres; tinta a. base de bar- Artigos:. Artefatos e prod'utos acaba- bolas; bombbnieres; borracha artifi- globos; gastelatts glutina gsidaras;
tacha, antiderrapantesa cosrugantaa i dos de origem. animais, vegetal a mi- cial ou sintética; borracha natural lahparinas; lava-dedos; lavatbalos;
Nowa fosfarescentess Illátálitsig• con- nera. artefatos de substanciais quando produto, acabada; bules; cata leiteirta; licoreiros; Mantegtairtia;
tata farrugam, usadae nasi indastalass guia/acatas a saber: — alcatrão pra- bidas; cabes; atiçadores; caçambas; marraores massat refratárias; mata- Vara avihes, paria aparelhes clara- parado para as indústrias; altéia; caahepots; canudinhos; capas, exacto ria plástica OU *intata:a; moringas; caís e Mecânicos, para cato:dosa para aparélhos da. chá, cate, água, jantar vestuário; carretilhasa,celtdoides cara negro de fumo; oleink dicas pára
aiblentosa para. naviot4; e para veia e refrescos; adornos; argolas; aros' para indústria; centra de mesas; pintura; palite/aos; palitas; Palatfalaa
COM; terrinasa. /inalam; '' travessas; para taulcs e para guartlanaPoa; cestos; chapas; etapas . refratárin; preparada; penachos.; penca; peni; vasilhantealt vasiírtaa; ?mu II becisars bainhes; baldes; baixei/las . charão; chuveiro-; Cotill3413 WadGreS; dentes; penduricalhosa placas refra•Parig, MI dteÇ proteeão da aia.. baafeaaÉ; banhar-dz. ; beaeSau sos
C 1: as mi
is; ek-ro Postw,vegetou tárias; plamaaalna; pas para trinlaaO
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gem; potes; queijeiras; reelpientas;
):"' 838.387
dato acabado; bulas; cabides; cabas; óleos para pintura, pditos;
resinas refratárias; realzáldes -preealçadores; caçambas; cac
ti; ca- parafina preparada ; penachos; penas;
parados; revestimentos refratários;
nudinhos; capas ,exceto stusirios; pendentes; penduricalhas; placas resilos de imprensa; rosários; sabões
carretilhas; celulóide; eéra para in- fratárias; plombagina; if'a para molpara uso na indústria; saleiros; sandistilas; centro de mesas, cestos; cha- dagem; potes; queijeiras; weloientes;
.444-)
gue cristalizado; selas; talhas; talhepas; chapas refratadas; charão; chu- resinaa refratárias; restnóries prepa.
res; tintas à base de borracha; ardi!na:latria Erasiletra veiros comuns; coadpres; colas; indus- rados; revestimentos :etratarlos; solos
derrapantes; corruggantes, Vacas,
triais; compostos vegetais ao 41+-dall- de imprensa; rosários; sabões a
Minerais;
fo.sforeseente;
cos; compostos minerais não químicos; uso no indústria; saisdeiras; saleiros;
vegetais; vitrificantes, metálicas, Requerente: Cerâmica São Caetano cornpoteiras; confeiteiras ', aerdéls; sàngue cristalizada; selas; talhas;
contra ferrugem, usadas nas halúscorreias; cu betas ; cubos;; descansos talheres; tintas á baec da borracha;
Sociedade Anônima
tricos e mecânicos, para calçados,
para talheres; dobradiaaa; envóluere antiderrapantes, carnais:tateia foscas,
para cimento, para navios, e para
Classe 28
esferas; csguichos; ecm i les Para fosforecentes, luminosas, irias cita_
teias, para aviões, para aparelhos elé- Artigos: Artefatos e produtos aca- pintura; espalhadores de água; arpes- vzgetais; vitrifican tes • metalleas
veículos, terrinas; Melas; travessas; bados de origem animal, vegetai e macete preparado; espremedurcs; es- contra ferrugem, usadas nas indfiavaretas; vasilhames; vernizes para mineral e artefatos de substâncias ptonadeiras; estojos; farinheiros; te- talas, para aviões, para aparelho
calçados, proteção de máquinas e químicas, a -saber: alcatrão prepara- cimos; filtros; filmes virgean; flamas- elétricos e mecánicos; para calçada:a
apaiIihos, portas, janelas, portões, C- do para as indústrias; anéis; apare- frascos; fruteiras; funis; gura.fas; para, cimento, para navios e pata
O..68, linóleos, e solos; casos, zarcão lhos de chá, café, água, jantar e re- gelatinas nãa alimeririciati; gésso; veículos; terrinas; tijelaa; travaubs;
globos; gluteina; giutina • gordiras; varetas; vasilhames; vasilhas; ve2111-—
frescos; adornos; argolas; aros para giz
para alfaiates; goma l aca; jarras, zes; para calcados, proteção de nmáqui
N: 838 . 38ti
óculos e para guardanapos; bacias; jarros;
lacres excsto de escritório, nas e aparelhas, portas, jane s,
bainhas; baldes; baixelas; bandejas; lamparinas;
lava-dedo ,..- lavatórios; portões, 'raros. linóleos e solos: vasta:
banheiros; bebedouros; bleaoitelras; leiteiras; licoreiros,;
manteigueiras;
r.arcao
bolas; bombonieres; borracha artifi- marmota; massas rsfroaslr tc..t.-.4icial ou sintética; borracha natural qUe; matéria piáadea ou sintedca
N" 813.3a0
quando produto acabado; bules; ca- moringas; negro de fumo; oletria
)1-4
bides; cabos; cal-adores; caçambas; óleos para pintura- paliteiros: Partes
eachepots;
canudinhos;
capas;
exceparafina
preparada;
penachos;
penas
.T3dLis tr ia 3 ras le ra to vestuário; carretilhas; celulóide; pendentes; penduricaltios; placas re-i
cera para a indústria; centro de me- tratarias; plumbagina; %s para toul-a
;as; cestos; chapas; chapas refratá- dasaem; potes; queijeiras; iecipientas;
BICA E. B . I L
1 rias; charão; chuveiros comuns; coa- !resinas refratárias; resinóides papadores; calas Industriais; eampofitas, radas; revestimentos refratários; solos
i vegetais não químicos; compostos ' de lavreis a; rosários; sab5es para Indllstria Brasileira
usan orsaite: Cerâmica São Csaiane minerais não quinlicos; cornpoteiras; uso no indústria; baladeiras;
;
confeiteiras; cordéis; coradas; cuba- sangue cristalizada; solaz; UntasSociedade Anônima
talheres;
tintas
à
bsae
de
barracha;
ne t/salame; ice...e in,
tas; cabos; descansos para talheres;
e. São Cassini.
Laical: São Paulo
dobradiças; envóincros; esferas; es- I antulerrapantes. corsuganies, lascas,:
s.
A.
CiefiSC 28.
foafoxecente.s,
luminosas,
minerais,
guinchos; esmaltas para pintusa; esLocal: Silo Catais
Amigas: Artefatos e produtos acham,- paLtutdores de água; esperuiacete 1 egetais, vitrificantes; metálicas. OX1dos de origem arab-nal, vagetal e mi- preparado; espremedores; espuma- tua ferrueem, uasdasllaallid ' Artizes
Classe:
, Artua
e: 2.
pa ,,aeabe,
neral e artefatos do substanoas vit- deixas; estojos; farinheiras; fechos; trios, para • aviões, para aparelho
produtos
rificas, a /saber: alcatrão preparado filtros; filmes virgens; fôrmas; fras- elétricos e nieciancos; para calçados, naos cle c: . pjem arthnai vagetal e Pal•
para es indústrias; anéis; aparelhas cos; fruteiras; funis; garrafas; ge- para cimento, para navias e para n Suisail 4' artefatos de substa.uclas aná
da chá, café, água, jantar e refres- latinas nán alirrienticias; gesso; glo- veículos; terrinas, tijelas; travavas; /nicas. a aaber: -.-- airatrtio preparada
cas; adornos; argolas; aras para bos; gluseina; glutina; gorduras; giz varetas; vasillianosa, siasillasa . rani- para as tisalú.striass; anéis; aparelho.
~calos e para guardanapos; bacias; para alfaiates; goma laca; Jarras; -zes; para CalÇaãO.i, proteção de sahaaal- de aliás café, Moa, jantar e reiresiass
bainhas; baldes; paia/elas; oandejas; jarros; lacres exceto de e:se/dl:Gris); nas e aparelhos. portas, Paells , taiorridi ; argolas: aros para •ss=
I rz guranapan
tta
bauheiros; bsfaidouros; biscoiteiras; lamparinas; lava-dedos; lavatórios; Podõ es, visrós, linóleos e solos; vasas; pa
'bacias; b
zarcão
lialde,m.: buli ir s: lainsiejass; nanheirsaa
bolas; hambonieres; borracha artifi- Leiteiras; licoreiroa; na ai (agueis as ;
_
__
'
boeb
1
u
eal
e
ew;
oiu
rixl
os:eralite
tulottuej.lfna
illis;
luIsi o.cluas•
cial ou sintética; borracha natural; alarmara; massas refratárias; masswbom.
quaiido produto acabado; bules; ca- tigue; inatééria plástica ou sintétrea:
N 9 1, 3 S 2 tt
.iza; borracha ;saturai quando prodhstr
biles; rabos; calçadores; • caçambas; moringas; negro de fumo; oleina;
, aca bad"); bules; cabidas; cabos: q'
caeltepots; canudinhos; capas exceto óleos para pintliraa Paliteiros;
4
çadoree; caçambas; eashepots ; cang,
vestiiá;rio; carretlhas; caluloidc; e(3;ra tos; 'parafina prep arada; Penachos:
;anilai;
capas,
tesceto
vsatuárl
a
indústria;
centro
de
metias;
oa.
•
_
caiPar
Pena-s; Pendentes; penduricalho.s;
iretilhas; celulóide; ara para indod.
e• !atos . chapas; chapas refratárias; placas refratárias; plombagina; pós
1 trla; ,cesstro de mesas; -ser
charsao
Virá
BRAS Z
charási; chuveiros; comuns; coado- pa.ra
UDU 8?
moldagem; potes; queijeiras;
. chapaa,rearatáriaa; cha.rauiais:
• siiiiaeleé
ma; colas Industriais; compositoa ve- recipientes; resinas refratárias; rijai.
;cominas;
coadores;
:Solas:
'iastriatit
getais não quirnicos; compostos mi- néildea preparados; revestimeutos re- Requerente: • O 2ràmlea 8 G C r4e•.a I w' compastog vegetais sasf o irl
-eatralea,
ne.rais riflo quimicoa; compoteiras; trai:Irais; rôlos de imprensa; ro:sáS.
A.
'compastos
minerais
não
salude0
c.infeiteiras; cordéis; carreias; cabe- rios; sabões para uso na industria,
Local; São Pau.o
'
.sompatei regi; xmfelteiras; sordé
ias; cubos; descansoa para talherrs; saladeiras; saleiros; sangue cristallsarraias; cubatas; cubos: atasca_
dilbradisas • PlIvólueros; esferas, Ans- s acio* selas' talhas; ' talheres; tintai
Cia.sse:23
, para talhares; dobradleas • savalu
guichos; esmaltes para pintura; es- ó. base de borracha.; antiderrapante Artigos: Artefatos e produtos ,acabaesferas; esguichos; e:Maltes pari
palhadores 11 . água; espalma:iate comigantes; Éto$Ca.'4, Ifosforescentes, doa de origem animal vsgetal e ani-'Plutura; esspanfaaoras 10 asma, aspar,
PrefelradQ; esp remed ores; espumada!, 1111:41110SPS; minerais, vegetais, vitrifi- neral e artefatos de substancias qui- il macete granará/do; aspasanedassii; eis
troa; filmes virgens; fôrmas; iras- cantes, metálicas, contras feirassem, micos, a saber: — alcatrão prepas•acia Pumacleiras: estojos; far1n./”.S4s, *
r55; estojos; farinheiras; fechos; fin- usadas nas indústrias, para anõss, para, as indústrias; anéis; aparelhos j ! ehos;
filtras; filmes virgens; formals
cou; fruteiras; tinis ; _garrafas ; ga- Para aparelhos elétricos e mecânicoa de chá, café, água, jantar e rasre.seas; i trat•cos; fruteiras; funis;• ara-rala
iatinas não alimentícias; gesso; gai- para calçados, para -.cimento, para adorneis; argolas; aros para Óculos e gelatinas não adentirias- gés
tas; gluteina; glutinas; gorduras; gis navios, e para veículos; terrinas; ti-, para guardanapos; bacias; bainhas; i globos; gluteina; gnena • go-,lurtte
para alfaiates; goma lana; jarras; jelas; travessas; vareta,: vaglhames; baldes; baixelas; bandejas; banheiros; ; giz para alfaiates; goma l aca; jarra
jarraa; lacres eaceto de escritório; vasilhas; . vernizas para calçados; proigliparnitas; lava-dedos; lavatórios; teçã,o de maquilas e aparelhos, por-, bbembe
iledretwir;°8b:orra
bile
cl°1aiteairrtaisfiellaxiàmr,
leiteiras; ileoreiro; mantegueiras; tas, Janelas, portões, vitrbs, linóleos, tica; borracha uatural; quando p3r1?°
aiilljeaarre.poilas•ar; sin;laael
s;le's
icoirae:vicarím
:;!"1:41‘ltde
u: df‘drsInt
n la
aittó
eólryrir:
er;t
mármores nanam refratárias: mitito acabado; bules; cabides; cabos; :mármore; musas refratárias; niastl;
e solos; vasos; zarca)
ue;
Matéria,
plástica,
ou
,3intétlea;
g
ealçadorea; caçambas; eachepota; cal d ue; matéria plásti ca ou ara tétlea;
moringas; negro de fumo; oleina;
n udinhos; capas ,exceto vestuários; l'? ° rillgeS ; 13 .2rrro de fumo; oleina,
Ire •433.3/13
ocasos para pintura; paliteiros; Pa
sarretilhas; celulóide; cera pana indús- (51e£55 Para Pintura; - >alitélros: oalltes;
pr:parada; penachos;-litos;parfn
etrhisap; ascenrterforadtit inaiss;sii,,silar
serto
etr' cileihivelireaes; i praell ;ien
f "?etst:Irep-;ja ad
l jii,apneltrszehp
; Palenall
osl,m
rei
penas; prudelites; penduricalhos;
.4,M
AL-R
&atas refratárias; plombagina; pós
cin
uo
co
ulls
; scoavdeogr:t24
osto
8; seolr
is.:0 ingcluj
ulitr/caoj:83 ; 1 dfraafri
ernias
; j;m1t)e14:;11;lbolutgelitjaair. sel);:sree
PlrA rimnterl-:
para molciasein; potes; queijeiras;
Inatta trta srastleíra compostos minerais não gliirnicos; • resinas refratárias;
rodnolzle.R preparecipientes; resinas refratarias; reG
compoteiras; o, nfeiteiras; coroais; rados; r2vestimentos re fratar.: • i; rolai
sinófildes preparados; ravestimentos
•
refratários; ridos de imprensa; rasei,' weauerente: ceránhica São Caçtano corrias; cubetas: aaaos, deseau,so, de Inipreira; ••osári.is; ..1.l-17/er•: pare
para talheres; dobradiças; envo l uero uso no Indústria; saladains; aalsirox;
rios; EabGes para uso na indústria;
S. A.
esferas; esguichas; esmaltes para Sangue cristallasdo: selas; talhas;
sa!acl-yiress; saleiros; sangue cristalllocal: EU Paulo
bsse de Iyarachts;
Pintura;
espalhaiores de.fgu:.; Z!„.•1'., talheres; Untas
miolo; seOls; talhas; talheres; tintas
Classe; 28
macete preparado; esprernedureN es- antiderrapantes, corrugsW,as, meai,
à, base da barracha, antidarrapan ta
corrugan tas, foscas, fotiforescentes. • Artigos; Artefatos e PrOdut us acaba- Puniadeiras; estojos; farinheisos; fe- fosforecentes, luminosas,mineraia
vitrificantes; metálicas, colai.
cantes, metálicas, contra •ferrugem, dos de origem animal vegetal e mi- chos; filtros; filmes virgens; 'formas; vegetais,
ai e artefatos .de substâncias qui- frascos ; fruteiras; 'unte; /aramas. s ra ferruascm, usadas nas indaga
luminosas, minerais, vegetais, vitrifinão alimentícias; gesso irias, para aviões, Pa ra ainzenati
ustulas nas 'adastrais, para aviõss, niloas , a saber: — alcatrão preparado gelatinas
gloteina; glutina; gorduras elétricos e mecânicas; para calçados
para aparelhos elétricos e mecânicas. • para 'as industrias; anéis; aparelhos g lobos;
aa. para cimento. para malas e para
' •
, para
s
para ('alçados, para chnsuto, 1111111 de chá, café água, jantar e refrescas, g
jarros; lacras enesto de esn'itOrlo; Veiculas; terrinas: tijelas; travasses%
e paru siculos; terrinas; ti- adornai; argolas; aros para anu las e lannarinas:
lava-dedas• lavatórios; afectas; vasilhames; vasilhas; verniv
jslas; traves sas; varstas,; vasilha- , siara guardanapos; bacias; bainhas;
licoreiros • mar teigaeirits; Zeg : para calçados, P rotecao de naáRlila
uses; vasilhas; varnizsm para calça- laIdes ; ;intata s ": bar delas; ^ nhPiros: 'leitenats;
massas
rafratárias; masti- nas - a.parelima, portas, janent.a
mareiam::
bomdos, matacão de máquinas e apare- bebedouros; _bisseta-ai:as; balas;
matéria plámlea ou sintética; aatt . es. ri trós, linóleos e solas, vazoie.
,
lhos ,portas, janelas, portões, vitrfis, boniere. ,; bort rieba iy•ti fiem c.a pra- que;
saarirsals; negro de fumo; oleiras;
zarcão
tico ; borracha natural; mina
linóleos, e solos, vasos; zarcão
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vestuário; carretilhasa . cenuoide; Saas; Mastigue; matéria plástica ou quinas e aparelhos, portas, janela;
cêra para iudústria; centro de me- sintética; moringas; negro de fumo; • portões, Vitrõs, linóleos e solos;
sas; cestos; chapas; chapas refratá- oleina; óleos para pintura; paliteivasos; zarcão
rias; charão; . chuveiros comuns; ros.; palitos; parafifna preparada;
coadores; colas industriais; compo,s- penachos; penas; pendentes; penduN9 838.396
toe vegetais não químicos; compos- ricalhas; placas refratárias; plombaa
tos minerais não químicos; compo- sina; pós para moldagem; potes;
teira; confeiteiras; cordéis; correias; queijeiras recipientes; resinas aefraeS` "
eqiirrente: Cerâmica São Caatano cubetass; cubos; descanso para ta- tárias; resine:dr:1es; preparados; re'„racestria
lheres;
dobradiças'
envólucros;
esfevestimentos
refratários;
rqlos
de
imS.A.
... •t
raa; esguichos; esmaltes para pin- prensa; rosários; sabões para USQ na
Local: São Paulo
tura; espalhadores de água; . espera Indústria; saladeiras; saleiros; san• Classe; 28 •
Artigos: Artefatos e produtos acaba- macete; preparado; espremedores; gue cristalizado; selas; talhas; ta- Requerente: Cerâmica São Caetano
S. A.
as de origem animal vegetal e mi- espurnadeiras; estojos; farinheiras; lheres; tintas à base de borracha-,
Local: São Paulo
_,--g ara] e artefatos de substâncias qui- fechos; filtros; filmes, virgens; faia anticierrapantes, corrugantes, fôscas,
Classe 28
_ *nicas, a saber: — alcatrão preparado mas; frascos; fruteiras; funis; gar- fosforescentes, luminosas, minerais,
., Ora as indústrias; anéis; aparelLos rafas; gelatinas não alimentícias; veaelais, vitrificantes, . metálicas, Artigos: Artefatos e produtos aca_ Yte chá, café, água, jantar e refrescos; gêsso; globos; gl titel ; glutina; mitra ferrugem, usadas nas indús- bados de origem animal, vegetal e
_ Zdornos; argolas; aros para óculos e gorduras; giz para alfaeate; ,goma trias. para aviões, para aparelhos minera le artefatos de substâncias
ara guardanapos; bacias; bainhas; laca; jarras; jarros; lacres exceto de elétricos e mecânicos, para calçados, químicas, a saber: alcatrão preparabaldes; baixelas; bandejas; banheiros; escritório; lamparinas; lava-dedos; para emanto, para navios, e para do para as indústrias; anéis; apare, Isebedouros; biscoiteiras; bolas; hum- lavatórios; leiteiras; . 11corciros; man- veículos; terrinas; tijelas; travessas; lhos de chá, café, água, jantar e reiieres; borracha artificial ou sinteli- tegueiras; knármore; massas refrata- varetas, vasilhames; vasilhas; ver- frescos; adornos; argolas; aros para
_
' ; borracha natural; quando prodato rias; mastigue; - matéria plástica ou nizes para calçados, proteção de má- óculos e para guardanapos; bacias;
ade; bules; cabides; cabos; cal- sintética; moringas; negro de flano;
e aparelhos, portas, janelas, bainhas; baldes; bahselas; bandejais;
dores; caçambas; eachepots; canu- (Adria; . óleos para pintura; palitei- quinas
banheiros; bebedouros; biscoiteiras;
portoes, vitrôs, linóleos, e solos;
hos;
capas,
exceto
vestuários;
carr
bolas; bombonieres; borracha artifiros; palitos; parslifna preparada;
vasos; zarcão
tilhas; celulóide; 'Ara para imitis- penachos; penas; pendente'; pendu,
cial ou sintética; borracha natural
'fia; centro de mesas; cestos; chapas; ricalhos; placas refratárias; plornbaquando produto acabado; bules; caN° 838.395
pas refratárias; charão; chuveiros gina; pós para moldagem; potes;
bides; cabos; calcadores; caçambas{
e uns; coadores; colas; industriais' queijeiras recipientes; resinas refracachepots; canudinhos; capas exceto
npostos vegetais não químicos tárias; resinóides; preparados; revestuário; carretilhas; celuloide;
.AAA
pastos minerais não químicos vestimentos refratários; rolos de -imcêra para indústria; centro de me- èompoteiras; confeiteiras; cordéis prensa;
sas; cestos; chapas; chapas refratárosários; sabões para uso na .7ncluisti. ia Brasileira
• cõrrelas; cubetass cubos; descansos indústria;
rias; charão; chuveiros comuna;
saladeiras; saleiros; sanOra ,talheres; dobradiças; envolucro
coadores;- colas industriais; compos, éaleras; esguichos; esmaltes para gue cristalizado; selas; talhas;
Cerâmica São Caetano tos vegetais não químicos; composilintura; espalhadores de água; aspar- lheres; tintas à base de borracha, Requerente:
tas minerais não químicos; compoa
•
S.A.
n'ilacete preparado; espremedoras; es- antiderrapante,s, corrugantes, fõscas,
tensa; confeiteiras; cordéis; correias:
Local: São Paulo
askunadeiras; estojos; farinheiros'. fe- fosforescentes, luminosas, minerais,
cubetass; cubos; descanso para taClasse 28
'
°hos; filtros; filmes virgens; formas vegetais, vitrificantes, meta/ricas, •
Artigos: Artefatos e , produtos aca- lheres; dobradiças' envólucros; esfe• I Cascos; fruteiras; funis' garrafas contra ferrugem, usadas nas indús- bados
de origem animal, vegetal e ras; esguichos; esmaltes para pinOlatialas não alimentícias; Osso trias, para aviões, para' aparelhos
!eloboS; gluteína; glutinas gorduras elétricos e mecânicos, para calçados, minera le artefatos -de substâncias tura; espalhadores de água; espera
ia para alfaiates; goma laca; jarras para cimento, para navios, e para químicas, a saber: alcatrão prepara- macete; preparado;espilmadeinas; estojOs
; farinheiras;
, jarros; lacres exceto' de escritório veículos; terrinas; tijelas; travessas; do para as indústrias; anéis; apar
lamparinas; lava-dedo s ;, lavatórios varetas; vasilhames; vasilhas; ver- lhos de Os café, água, jantar e re- fechos; filtros; filmes virgem; fôr. leiteiras; licoreiros: manteigueiras Risas para calçados, proteção de má- frescos; adornos; argolas; aros para mas; frascos; fruteiras; funis; garmármore; massas refratárias; masti quinas e aparelhos, portas, janelas, óculos e para guardanapos; bacias; rafas; gelatinas não alimentícia.
isue; matéria plástica ou sintética
bainhas; baldes; baixelas; bandejas; gêsso; globos; glutelna; glutinas
portões, vitrós, linóleos e solos;
banheiros; -bebedotiros; biscoiteiras; gorduras; giz para alfaiate; gomei
`Sinoringas; negro de fumo; °labia
vasos; zarcão óleos para pintura; paliteiros; palitas
bolas; bombonieres; borracha artifi- laoa; jarras; jarros; lacres exceto dó
,paaafina preparada; penachos; penas
ciai ou sintética; borracha natural escritório; lamparinas; lava-dedos;
249 838.39:a
~dentes; penduricalhos; placas requando produto acabado; bules; ca- lavatórios; leiteiras; licoreiros; manfgatáilas; plombagina; pós para molbides; cabos; calçadores; caçambas; tegueiraa; mármore; massas refratá• dagem; potes; queijeiras; recipientes;
oachepota; canudinhos; capas exceto rias; raastique; Matéria plástica ott
.??Q2'2( AGG
resinas refratárias; resinoldes prepavestuário; carretilhas; celuloide; sintética; morinaas; negro de fumo;
rados; revestimentos refratários; rolos
céra para indústria; centro de me- olefna; óleos para pintura; palitelde, imprensa; rosários; sabões para
litddstria Brasileira sas; cestos; chapas; chapas refra aos; palitos; parafifna preparada;
• uao no indústria; saladeiras' saleiros;
rias; charão; chuveiros comu ; penachos; penas; pendentes; pendusangue cristalizad 3: selas; talhas;
coiidores; colas industriais; compor,- ricalhos; placas refratárias; plombaCaetano
Cerâmica
São
Regv,erente:
t4lheres; tintas; à base de borracha;
tos vegetais não químicos; compos- gine.; pós para moldagem; potes;
SS. -A.
antiderrapantes, corrugantes, foscas,
tos minerais não químicos; cornpo- queijeiras recipientes; resinas refraLocal:
São
Paulo
fa'sforecentes, :uni:rosas, minerais,
leira; confeiteiras; cordéis; correias; tárias; resinérides; ,preparadOs; ressastais. vitrificantes; -metálicas, concubetasis; cubos; descanso para ta- vestimentos refratários; rolos de imClasse 28
tist ferrugem, usadas nas indsú- Artigos: 'Artefatos
• e produtos aca- lheres; dobradiças' envolueros; safe- prensa; rosários; sabões para uso nai
tiTas, para "aviões, para aparelho ba,clos
e ras; esguichos; esmaltes para pia- indústria; saladeiras; saleiros; sande origem animal, vegetal
elétricos e mecânicos; para calçados,
le artefatos de ' , substâncias l'tura; espalhados% de água; aspar- gue cristalizado; selas; talhas; tapara cimento, para navios e para minem
químicas, a saber: alcatrão prepara- macete; preparado; espremedores; lheres; tintas à base de borrachas
veiculo: terrinas; tijelaa; travessas;
s; verni- do para as indústrias; anéis; apare- espinuadeiras; estojos; farinheiras; antiderrapantes, corrugantes, Macas,
a
varetas
vasilhames;
vasilh
zes; para calçados, proteção de maqui- lhos de chá, café, água, jantar e re- fechaS:' filtros; filmes virgens; Pôr- fosforescentes, luminosas, minerais,
frascos; fruteiras; funis; gar- vegetais, vitrificantes, metálicas,
nas e aparelhos, por tas, Jane as, frescos; adornos; argolas; aros para mas;
fernagam, usadas nas indúsportões, vaias: linóleos e solos; vasos; óculos e para guardanapos; bacias; rafas;• gelatinas não alimentícias; contra
bainhas; baldes; baixelas; bandejas; gêsso; , globos; gluteina-; glutina; trias, para aviões, para aparelhos
zarcão
banheiros; bebedouros; biscoiteiras; gorduras; giz para alfaiate; goma elétricos e mecânicos, para calçado.,
•
bolas; bombanieres; borracha artifi- laca; jarras; jarros; lacres exceto de para cimento, para navios, e para
N9 838.393
• ciai ou sintética; borracha, natural escritório; lamparinas; lava-dedos; veículos; terrinas; tijelas; traveasaa;
1 quando produto acabado; bules; ca- lavatórios; leiteiras; liçoreiros; mau- varetas; vasilhames; vasilhas; veruei as mármore massas refrate,. IllZes para calçados, proteção de máisides; cabos; calçadores; caçambas; taguelras;
I oachepots; canudinhos; capas- exceto rias; mastigue; matéria plástica ou quinas e aparelhos, portas, janelas,
65. o
portões, vibrem, linóleos e 'solos;
vestuário; carretilhas; • celuloide; sintética; moringas; negro de fumo;
vasos; zarcão
tria•Brastleirat cal% para indastria; centro de me- oleiem; óleos para pintura; paliteisas; cestos; chapas; chapas refratá- ros; palitos; parafifna preparada;
rias; charão; chuveiros comuns; penachos; penas; pendentes; pendu• Ji
N9 838.3a7
."-laSsuerente: Cerâmica Sãõ ' Caetano coadores; colas , industriais; compos- ricalhos; placa% refratadas; ,plombagina;
pós
para
moldagem;
potes;
S.A.
tos
vegetais
não
químicos;
compos.
tos minerais reão químicos; campo- quelaaiaas recipientes; resinas refraLocal: São Paulo
Classe 28
teira; confeiteiras; cordéis; correias; tárias; resírafasies; preçaradas; re- :1"ttchisrta
- ar
- Aatigos: Artefatos e produtos aca- cubetaas; cubos; descanso para ta- vestimentos refratários; rolos de im- ,
Prast leiref
bados de origem animal, vegetal e lheres; dobradiças' envolucros; esfe- prensa; rosários; sabões para uso na
minera le artefatos de substâncias ras; esguichos; esmaltes para pin- indústria; saladeiras; saleiros; sanLâminas, a saber: alcatrão prepara- tura; espalhadores de água; aspar-- gue cristalizado; selas; talhas; ta- Requerente: Cerâmica São Caetano
' as indústrias; anéis; apare- macete; preparado; espremedores; lheres; -tintas à base de borracha,
apaiedade Anônima
.i
de chá, café, água, jantar e re- espuinadeiras; estojos;-farinheiras; antiderrapantes, corrugantes, foscas,
Local: São Pauto
ascos; adornos; argolas; aros para fechos; filtros; filmes virgens; fôr- fosforescentes, • luminosas, minerais,
Classe 28
ou)os e para guardanapos; bacias; mas; frascos; fruteiras:\ funis; gar- vegetais, vitrificantes, metálicas, Artigos: Artefatos e produtos acaba'ninhos; baldes; baixelas; bandejas; rafas; gélatina.si não alimentícias; contra ferrugem,. usadas nas indús- dos de origem animal, vegetal e mibanheiros; bebedouros; biscoltalras; Osso; globos; gluteina; glutina; trias, para aviões, para aparelhos neral e artefatos da , substâncias quíoflas: bombonieres; borracha artili- gorduras; giz para alfaiate; goma elétricos e mecânicos, para calçados, micas, a saber: Alcatrão preparado
al ou sintética; borracha natural laca; jarras; jarros: lacres exceto de para emento, para navios, e para para as indústrias, anéis, aparelhos
Siando produto acabado; bules; ca- escritório; lamparinas; • lava-dedos; veiculo- : • terrinas; tijelas; travessas; de chá, café, água, jantar ,e refrescas,
varetas: vasilhames; 'vasilhas; ver- adornos, argolas, aros para óculos e
bidas: cabos; calçadores; caçambas; lavatórios; leiteiras; licareiros: mau- nizes
para calçados, proteção de má- para guardanapos, bacias, bainhas,
cap as exceto tegueiras; mármore; massas refratanu
eeMepots; cadinhos;
.N9 338.391
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baldes, bandejas; baixelas; banheiroá, filtro, filmes virgens, fôrmas, frascos,
bebedouros, biscoiteiras, bolas, bom- fruteiras, funis, garrafas, gelatinas
bonieres, borracha artificial ou sin- não alineenticias, gêsso, globos, glutética, borracha natural, quando pro- teina, glutina, gorduras, giz para alduto acabado, bules, " cabides, cabos, faiates, goma laca, "jarras, jarros, lacaiçadores, caçambas, cachepots, ca- cres exceto de escritório, lamparinas,
nudinhos, capas, exceto . vestuário, lava-dedos, lavatórios, leiteiras, ticocarretilhas, celulose, céra para in- reiros, manteigueiras„ mármores,
dústria,' centre) de mesas, cestos, cha- massas refratárias, Mastigue, matéria
pas, chapas refratárias, charão, chu- plástica ou sintética, moringas, negro
veiros comuns; coadores, colas indus- de fumo, olearia, óleos para pintura,
trtais, compotos vegetais não quími- paliteiros, palitos,' parafina preparacos, compostos minerais 'não quími- da, panachos, penas, pendentes, pencos, compoteiras, Confeiteiras, cordéis, duricalhos, placas refratárias, plomcorreias, eubetas, cubos, descansos bagina, pós para moldagem, potes,
para talheres, dobradiças, envólueros, queijeiras, recipientes, resinas refraesferas, esguichos, esmaltes para pin- tárias, resinéddes preparados, revestitura, espalhadores de água, esperma- mentos refratários, rolos de imprenceie preparado, espremedores, espu- sa, rosários, sabõés para uso na inmadeiras, estojos, farinheiras, fechos, dústria, saladeiras, saleiros, sangue
filtro, filmes virgens, fôrmas, frascos, cristalizado, selas, talhas, talheres,
/ruteii as, funis, garrafas, gelatinas tintas à. base de borracha, tuatiderra. não alimenticiai, gésso, globos, glu- palites, corrugentes, foscas, fosforesteina, glutino., gorduras, giz para al- centes, luminosas, minerais, vegetais,
faiates, goma laca, jarras, jarros, la- vitrificantes, metálicas, contra fercres exceto de escritório, lamparinas, rugem, usadas nas indústrias, para
lava-dedos, lavatórios, leiteiras, lico- aviões, para' aparelhos elétricos e
reiros, manteigueiras, mármores, mecanicos, para calçados, para cimassas refratárias, mastigue, matéria mento, para navios, e para veículos,
plástica ou sintética, moringas, negro terrinas, tijelas, travessas, varetas,
de fumo, oleína, óleos para pintura, vasilhames, vasilhas,' vernizes, para
paliteiros, palitas, parafina prepara- calçados, proteção de ma-manas e
da, panachos, penas, pendentes, pen- aparelhos, portas, janelas, portões,
duricalhos, placas refratárias, plom- vitrais, linóleos, e solos, Nasais, zarcão.
beigina, pós Para moldagem, potes,
queijeiras, recipientes, resinas refraN9 838.399
tarias, resinóides praparados, revestimentos refratários, rolos de imprensa, rosários, sabões para Uso na indústria, saladeiras, saleiros, sangue
11AGNAV
cristalizado, selas, talhas, talheres,
tintas à base de borracha, antiderra,Inaustria Brasileira
paates, corrugentes, foscas, fosforascentea, luminosas, minerais, vegetais,
vitrificantes, metálicas, contra ferrugem, tiSachIS nas indústrias, para
aviões, para aparelhos elétricos, e
niecanicos, para calçados, para ai- Requerente: Cerâmica Sã' c) Caetano
Sociedade Anónima
Mento, para navios, e para vaieulos,
Local: Sao -Paulo
terrinas, tijeias; traeeSSLIS, varetas, ••
•
Classe 28
vasilhatues, vasilhas, vernizes para
Artigos: Artefatos e produtos acabacalçatios, proteção 'de máquinas e dos
de origem animai, veg:tal e miaparelhos, portas, janelas, portões,'
ilrós, iinóleos, e solas, -vasos, zarcão. neral e artefatos de substâncias químicas, a saber: Alcatrão preparado
para as indústrias, anéis, aparelhos
N9 838.398
de chá, café. água, jantar e refrescos,
.adornos, argolas, aros para óculos e
para guardanapos, bacias, bainhas,
baldes, bandejas, baixelas, banheiros,
b:bedouros. bacuiteiras, • bolas, bomaonieres, borracha artificial ou sinH A G.
tética, boi-racha natural, quando produto acabada, bules, cabides, cabos,
àrndiístria Brasileira „Yaicadores, caçambas, cacheppts, caaudinhos,a capas, exceto -vestuário,
carretilhas, celulose, céra para iiidústria, centro de mesas, cestos, chapas, chapas refratárias, charão. chuveiros comuns, coadores, colas industriais, compotas vegetais não químiRequerente,: Cerâmica São- Caetanó cos, compostos m i nerais não químiSociedade Anônima
cos, computeiras, confeiteiras, cordéis,
Local: São Paute'
sorreias, cubetas. cubos, descansos
Classe 28
para talheres, dobradiças, envalueros,
Artigos: Artefatos e produtos acabaa esferas. esguichos, esmaltes para pindos de origem animal; vegetal e mi- tura, espalhatiores de água,' espermatiara' e artefatos de substâncias qui- ceie preparado, espremedores, espu.
. ee Miem, a saber: Alcatrão preparado madeiras, estojos, _farinheiras, fechos,
para as indústrias, anéis, aparelhos filtro, filmes virgens, fôrmas. frascos,
de chá. café: água. jantar e refrescos, fruteiras, funis, garrafas, • gslatinas
adornos, argolas, aros para óculos e. não alimentícias. gésso, 'globos, glupara guardanapos, bacias, bainhas, teima glutina, gorduras, giz para albaldes, bandejas, baixelas. banheiros, faiates, goma laca, jarras, jarros, laa
bebedouros, biscoiteiras, bolas, bom- ares exceto de escritório, lamparinas,
bOnieres, borracha artificial ou sin- lava-dedos, lavatórios, leiteiras, licoatética, borracha natural, guando mo- reiros, menteigualras. mármores,
dato acabado, bules, cabides, cabos, massas refratárias. mastioue, matéria
calçadores, caçambas, cachenots, ca- plástica ou sintética, moringas, negro
nudinhos, capas. exceto vestuário, de fumo, plaina. óleos tiara pintura,
carretilhas, celulose, . cera para in- paliteiros. palitos. parafina preparadústria, centro de mesas, cestos, cha- da, panachos, penas, Pendentes, pena
pas, chapas refratarias, charao, chu- duricalhos, placas refratarias, piamveiros comuns, coadores, colas indus- bagina, " pós para moilaacm. potes,
triais, compotos vegetais raio . quími- eueljelnis, recipientes. resinas refracos, compostos minerais não CM:ni- tárias, resituildes pr- mandos. revesticas, compoteiras. canfeiteiras, cordéis mentos refratários. roais - de emprencorreias. cubata s. cubos, descansos lia.., rosários. sabões para usa na inpara talheres; dobradicas, envólucros, dústria, saladeiras, saleiros, sangue
esferas, esguichos, esmaltes para pin- cristalizado, selas. taahas, talheres,
tura, esnalliaaen:es de acua. esp-rma- tintas, à base de borrarha. antielarraceie preparado, espremedores, estai- Dantes, corrugentes. toaras. fasta,- Rmaa eiras, estojos, farinheiras, fechos, emeteis, luminosas, minerais; vegetais,
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Classe 28
•
Artigos: Artefatas e produtos acabados de origem animai, veg ai e mineral e artefatos de suba, ancias matracas, a. saber: Alcatrao prepai aça)
aura as indústrias, anéis, apat cinca
de chá, Café, água, jantar e retraaN
sdornos, argolas, aros para óculos e
para guardanapos, bacias. bairtiai
baldes, bandejas, baixelas, banha'a ca, •
bebedouros, biscoiteiras, oolas, uni oonieres, borracha artificial ou asma
N9 838.400
tatica, borracha influa], quando 'iacinto acabado, bules, cabides, Cabos,
calçadores, caçambas, cada:peta» critodinhos, capas, exceto vesttrio,
N L :0 O r*
carretilhas, celulose, cera para, in,
centro de mesas. cestos, alma •
Industrie. Brasileira dústria,
pás, chapas refratárias, charão, "chuveiros comuns, coadores, calas inclua- aaala
trials, compotas vegetais ntio químicos, compostos minerais não gaitaicoa, corapoteiras, confeiteiras, cordéis,
Requerente: Cerâmica São Caetano correias. cu betas, cubos, dascaasas
Sociedade Anônima
para talheres, dobradiças, envailaaroa,
•
Local; São Paulo
esferas, esguichos, esmaltes "paraapinaira, esixtlhadores de agua, aspe:AmClasse 28
acie preparado, espremedores, pspuArtigos; Artafatos e produtos acaba- madeiras, estojos, farinheiras, feahos,
dos de origem animal, vegetal o mi- filtro, filmes virgens, fôrmas, frascos,
neral e artefatos de substancias quí- fruteiras, funis, garrafas, gelaainas
mica, a saber: Alcatrão • preparado não alimentícias, gesso, globos, agiupara as indústrias, anéis, aparelhos tema, glutina, gorduras, giz para alde chá, café, égua, jantar e refrescos, faiates, goma laca, jarras, javre% laadornos, dagolas, aros para ócalos e cres exceto de escritório, lamparinas,
para guardanapos, bacias, bainhas, lava-dedos, lavatórios, leiteiras, alma
baldes, bandejas, baixelas, banheiros, reiros,
manteigueiras,
mármores,
bebedouros, bacoiteirns, bolas, bom- Massas refratárias, magique, maaéria
bonieres, borracha artificial ou Sin plástica ou sintética, mor inaás, alegro
tica, borracha natural, guando-pro- de fumo, (acata, óleos para pintura,
duto acabado, bules, cabides, cabos, paliteiros, palitas, parafina preparaealçadores, caçambas, cachepots, ca- da, panachos, penas, pendentes, ,heilnudinhos, capas, exceto vestuário, duricalhos,, placas refratárias, piamcarretilhas, celulose, cara, para in- Pagina, p ós para moldagem, potes,
dústria, centro de mesas, cestos, cha- guindas, recipientes, resinas refra-.
pas, chapas refratárias, charão, chu- t(xais, resinóicies preparados, revestiveiros amuas, coadores, colas indus- mentos refratários, rolos de impirentriais, compotas vegetais não quinit- . sa , rosarias, sabões para uso na incoa compostos minerais não guina, dústria, saladeiras, saleiros, sangue
cos, compoteiras, confeiteiras, cordéis, Cristalizado, Selas, talhas, tallierea,
correias, cubetas, cubos, descansos Untas à base de. borracha, antiderrapara talharas, dobradiças, envolueros, pautes, cotaugentes, toscas, fos/Weaesferas, esguichos, esmaltes para pin- cantes, luminosas, minerais, vegetais,
tura, espalliadores de água, esperma- Vitrificantes, Metálicas, contra lerceie preparado, espremedores, espu- rugem, usadas nas indústrias, para
madeiras, estojos, farinheiras, fechos, aviões; para aparelhos elétricos" e
filtro, filmes virgens, fôrmas, frascos, mecanicps, paca calçados, para) cifruteiras, funis, garrafas, gelatinas mento; para navios, e para veidlas,
não alimentícias, gésso, globos, glu- terrinas, tijelas, travessas, vai:atua,
tema, :glutina, gorduras, giz para al- vasilhames, vasilhas, vernizes,
liara
faiates, goma laca, jarras, jarros; ia- calçados, pro iação de -máquinas'
ares exceto de escritório, lamparinas, a p arelhos, portas, janelas, por tóes,e
lava-dedos, lavatórios, leiteiras, lico- e:tais, linóleos, e solos, vasos. zaralap.
reiros, manteigueiras, alarmares,
massas refaatárias, mastigue, matéria
83 • 402
plástica ou sintética, moringas,' negro
de fumo, oleina, óleos para pintura,
paliteiros, palitas, parafina preparada, panachw, penas, pendentes, penduricalhos, placas refratárias, piambagina, pós para moldagem, potes,
INDUSTRIA amas ;te tas
queijeiras, recipientes, resinas refratárias, resimaides preparados, revestimentos refratários, rolos de imprensa, rosários, babões para uso na in- Requerente. Cerâmica .tiaei Caetano
Sociedade Anônima
dústria, saladeiras, saleiros, sangue
cristalizado, selas, talhas, talheres,
Local: São Paulo
tintas à base de borracha, antiderraClasse 25
pantes, corrugentes, foscas, ,f osforescantes, luminosas, minerais, vegetais, Artigos; Artefatos e produtos acabavitrificantes, metálicas, contra fer- dos dé origem animal, vegetal e mirugem, usadas nas indústrias, para neral e artefatos de aubstáncias químiaviões, para aparelbns elétricos e cas a saber: • — alcatrão preparado pra
mecânicos, para calçados, para ci- as indústrials; anéis; aparelhos de chá,
mento, para navios, e para veículos, café, água, jantar e refrescos; adornos:
terrinas, tijelas, travessas, varetas, argolas aros para óculos
e para guarvasilhames, vasilhas, vernizes, para
calçados, proteção de máquinas e danapos; bacias; bainhas baldes: baiaparelhos, portas, janelas, portões, xelac; bandejas; banheiros, bebedoums;
vitrôs, linóleos, e solos, vasos, zarcão. biscoiteiras; bolas; bombonieres; borlacha artificial ou sintética; borracha
la 9 838.401
tura!: quando produto acabado;
cabides; cabos; calcadores; caçamhas;
cachepots; canudinhos; capas exceto
vestuário; carretilhas; ccauloide; céra
para indústria; centro de mesas; cesab' s;
ailleats=amauarawseNetilainleaette
chapas, chapas refratárias; charão:
RIOUSTRIA ISRAstLeiR!‘
veiros comuns: coadores; colas ilidi:s.
tilais; composto vegetais não quimicRs;
Regues( r' s : C el•tSãO Caetaào compostos minerais não qui micos; coo•
An ;rama .
potetras: cãnfeiteirns: cordéis; correi:4:
Lacal: São .Pulo
cubetas; cubos; descanso para talheres:
vitrificantes, metálicas, contra ferrugetra usadas nas Indústrias, para
aviões, para aparelhos elétricos e
mecânicos, para calçados, para cimento; para navios, e para veículos,
terrinas, tijelas, • travessas, varetas,
vasilhames, vasilhas, vernizes, para
calçados, proteção de máquinas e
aparelhos, portas, janelas, portões,
vitrós, linóleos, e sobe, vasos, zarcão.
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dobradiças; envolucros; esferasi- esguichos; esimiltes pa.a pintura; espalhados-és , de agira: espermacete preparado;
espremedores; espumadeiras; estojos; farinh2iras; ¡echos; filtros; filmes virgens;
0.-mas; frosco.s; fruteiras; funis; garraId.:, gelatinas não alimentícia; gesso;
q imu . ; .gluteinii; glutina; • gorduras giz
pa f a ia tes.; goma laca; jarras; jarros;
lacres exceto de escritório; lamparinas;
fava-dedos; lavatórios; leiteiras; licoreirus, mantegueiras; mármore; massas refratárias; mastique; . matéria plástica ou
sintética; moringas; negro de fumo;
oieiria;. óleos para pintura; paliteiros;
palitos; parafina' preparada; penachos;
penas; pendentes; penricalhos; placas
refratarias: plumbagina; pós para moi. dagem; pores; queijeiras; recipientes; resinas refratarias; resinoides preparados;
revestimentos refratários; rolos de imprensa; rosários; sabões para uso na
indústria; saladeiras; saleiros; sangue
cristaiizado, selas; talhas; talheres; tintaw â base de borracha; antideirrapantes.; corrugardes, fôscas, fosforescentes,
Itutninosas, minerais, vegetais, vitrificantes, metá'icas, contra ferrugem usadas
- nas " indústrias. para aviões, para aparelhos elétricos e mecânicos, para calçados, para cimento, para navios, e
para veículos; terrinas; tijelas; travessas; varetas; vasilhames; vasilhas; vernizes para calçados, proteção de máquinas e aparelhos, portas, janelas, portõ£is, vitros, linoleos, e solos; vasos;
zarcão

383.409
COMANDANTE

Ny 833.407

N° 838.415
I.P.E.C. — IRMÃOS PEIXOTO -

RÁDIO
to--ottgg
i
etovE
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ENGENHARIA E CONSTRUCDES LTDA.

Requerente: Fça-ttd-...o) J' ose Menezes e Requerente: 1. P. E. C. Irmãos
Peixoto Engenharia e Construções Ltda.
.Castre
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Nome de Empresa
Classe 32
Artigos: Artigos da Classe
N° 838.416
N" 838.411,
I.

P.E.C.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: MPNI Propaganda S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 36
Artigos: Vestidos, saias, blusas, bermudas, slacks, blusões, casacos, paletós,
pijamas, camisas, shorts, .maillots, calções, camisetas, casacos, cuecas, uniformes para militares, empregadas e estudantes, fraldas, mantas, pulôver, sweater, roupa branco de -uso pessoal, lingene, quitnonos, roupões, gravatas,
calçados em geral e modeladores

Requerente: I. P. E. C. Irmãos
Peixoto Engenharia e Construções Ltda.
Local: Guanabara
Classe 16
Artigos: Algamassas, batentes, blocos
de cimento para pisos e paredes, caixas
para água, pré moldados para construções, portas, tacos, telhas, tijolos e tubos
TÉRMOS DEPOSITADOS
_ EM 11 DE .JANEIRO DE 1968
N9 838.417

N° 838.408
Requerente: Delmiro Tibúrcio de Lima
Local: Paraíba
Classe 42
Artigo: Aguardente de cana

effl~232413

N° 838.412

SANTA BARBARA

N° 838.404

swiiiitoiÁWürciiii"CiWintle.
_. ._

fRUCOLATE
l'.INDUSTRI A BRASILEIRA'

1 EXTAA
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:
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Requerente:- Haenssgen Ei Cia. tida.
Local: Rio Grande do Sul
-,
Classe 41
,..
Artigos:
Balas, biscoitos, bombons, caramelos e chocolates •

1

: N° 838.405

•_

BEIJOLATE
,Indústria Brasileira

'Cia. Ltda.
Requerente: Haenssgen
Local,: Rio Grande do Sul
Clas:sc 41
Artigos: Balas, biscoitos, bombons, caramelos e chocolates
N° 838.406

BRASILEIRA

,
A.

" w ,

$$$$$

iNtg)siRta

4 n • n •••

Pquerente: Mercearia Nova Cristal
Ltda .
Limitada
" Local: Guanabara
Requeernter Delmiro Tibúrcio de Lima
Local: Paraíba
Classe 41
Cl asse 42
Artigos: Cereais, legumes, gorduras e
Artigo: Aguardente composta
óleos alimentícios, laticínios, farinhas,
féculas e massas alimentícias, aves abaN" 838.413
tidas, peixes frescos em conserva ou
salgados, carnes em geral, cebola, colorantes e condimentos, doces em geral,
Iv
mortadela, presunto, paio, salame, lin- /
guiça, lombo, salsicha, toucinho, vina- / 11 SAL2Có DOS nRASA.s..f
gre, avicar, frutas, bacalhau, batata,
biscoitos, café, extrato de tomate e
hortaliças
Requerente: Edison Batista de Carvalho
N9 838.410
Loas': São Paulo
,
clamo 50
.
Artigos: Para assinalar • distinguir .um
Sato de barbearia e maniture
N° 838.414

ÍMAVEMÀ

\MEM

Reque_tante: João Alcides Lisbóa
,
Local: Distrito Federal
— classe 41
Artigos: Balas, bombons, biscoitos,
bolachas, confeitos; doces doces
cristalizados; geléia, pão e massas
alimentícias.
• n•
N9 838.418

RELOJOARIA
IS/LvA
N.
-Requeren: Joár, Dias da Silva
Local: Distrito Federal
Classes: 8 e 13
Título de Estabelecimento
N9 833.421

-MONO -CICIE AQUATi- CO.s

INDÚSTRIA BRASILEIRA-

(ALDAZIDA
.

Requerente: Max Constan Lagadoeu

Requerente: Salvador Gomes
Local: Guanabara
Local: Rio de Janeiro
Requerente: Comnanbia Brásileira de
Clame 49
Classe 50
Gás
Artigos: Jogos de tôda espécie.
lkequeernK:!: G. D. Searle Ei Co.
Atividade:
Pinturas
manuitençao
e
monLor-'•
Brinquedos
e
pasifttempo:': artigos
Local: Estados Unidos da América
tagem de estruturas, tanques e tubula- para fins exclusivamente cl i?spor li•• 51
Classe 3 e
ções metálicas
farmacêutico Indústria e com r. c,io dr gás
pa
rtlgot: Llm p rerado

.

Segunda-feira

NO 838.419
•C•

DROGARIA'
o id.
ti
CONFIANÇA

Requerente: Guedes & I,tda
Local: Distrito Federal
Classes: 3, 33 e 48
Titulo de Estabelecimento
N o 838.42e

FARMACIA

Ns. a,38.433,439
televisores, e Outros aparelhos
elétricos de uso só dor.Sistico.
Classe 8
i
•
Aplicação: Rádios, radiolas, televie .suas partes integrantes. Alto
"COUR- CiNERCIII IRIANGUE0 IMA." sores
falantes, amplifiadores, aparelhos de
som.
_ —
Requerente: CONLRIL — COmerèial
N 9 838,433
Triângulo Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome Comercial
TECTRONICw
4.1
Requerente: OPA Organização aneN9 838.426
\lamentos e Administração L.da.
Local:- Bahia
Classe 25
BRASIL MINÉRIOS LTDA
Aplicação: . Ações, apólices, bônus,
BRASMIL
cartazes,
cartões
postais, clichês coLI
pias fotográficas, fotosteticos, fichoo-TC-CFROINIC
gráficas, diplomas, chsplays, flamaRequerente: Brasil Minérios Ltda.,
la.s, letrwos exceto quando apare— BRASMIL
lhos mapas, maquetes, mostruários
Local: Minas Gerais
Requerente: Tectronic indústria
artiái
cos, painéis, placas, plantas de
Nome Comerciaa
Comércio e Representações Ltda .
obams, projetos desenhados, rótulos
Local: Bahia
títulos.
artísticos ,,
N9 838.427 .
, Classes: 8 e 50
Classe 50
Sinal de Propaganda
Aplicação: „Serviços et , organização,
planejamentos, advor.a.cia, adminis1NDOSTRIA ~IRAS ITOA,
N° 838.434
. tração e engenharia,
, N9 838.425

Requerente: Indústria Wanlucas
Ltda ,
Local: Minas Gerais
Nome Comercial

BOM JESUS

N9 838.428'
Televisão = Emprêsa Mineira de
Assistência Ltda. - TEMA

Requerente: Jesuino Xavier dos
Santos. Locai: Distrito Federai
Classes: 1, 3 e 48
Titulo de Estabelecimento'

Requerente: Televisão — Emprésa
Mineira de Assistência Ltd s . —
TEMA
Local: Minas Gerais
Nome Comercial
N9 838.429

leis

Nr 833440

(1(17

Salvador—Ba

stequerente: Jamil Musse
Local; Bahia
Classe 36
NO 838A34
Requeernte: Jamil Musse
Local: Bahia
Classe 36
Titulo de Estabelecimento

CEM - Construções
Eletro Mecãrticas Ltda
R O 14,1 S 1

Requerente: CEM — Construções
Eletro-Mecânicas Ltda.
Local; Mna5 Gerais
Nome Comercial
N9 838.430

Requerente: Braloso Sociedade de
Repres, comércio e Indústria Ltda.
Local: Bahia
Classe 36
Aplicação: Lingeries.

BOM

Requerente: Indústria de Café
Do Bom Limitada
Local: Amazonas
Classe 41
Artigos: café moído e torrado
N" 833.423

Bras.

Requerente : Milton Marques
F-erreira
Local: Bah'a
Classe 40
Aplicação: Moveis de metal, vidro e
madeira para: salas de -visitas e de
estar, salas de jantar, dormitórios,
copas, cozinhas, varandas, jardins,
escritórios (exceto fichários e arquivos), para instalações hospitalares.
Móveis estofados ,travesseiros, colchões e almofadas.
NO 838.441

Ind. Brat .

Na. 838.436 437
;

ZS — LIQUi SAITAII4
/rui.

N9 838.433
i; .

ecirã
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cAcreut.
Ind.Bras.

LAQUr SANTANA
Ind. tira• .

Requerente: Milton Marqdes
Ferreira
Local : Bahia
Classe: 40
Aplicação: Moveis de metal, Nieirr e
madeira para: '44.5as de visita L cte
estar, salas de jantar, .dormitórws, copias, cozinhas, varandas, jardins,
escritórios (exceto fichários e arquivos, para instalações nospita/ares.
Móveis estofados, trav2ss .hros, colchões e almofadas

N.- 8'38.442
Requerente: Carlos Lucilo Marques Requerente: Importação e Exporta-.
CASA SABINO LIDA,
• Local: Minas Gerais
ção Cacique Ltda .
Classe 39
Local : Bahia
Artigos: Solados, solas, saltos de
OMACILÃ,
'Classe 27
borracha
e
plásticos.
Requerente Casa Sabino Ltda.
Aplicação: Artefatos de palha ou fiLocal : Minas Gerais
bra, não incluídas em outras classes
OSCAR N. ALVES'
Na. 838.431:432
Nome Comercial
a saber: Astasntos, balalcie blocos,
caixas calços, centro de m esa, caN9 838.424
COMERCIO E
tas, cestões, cestos, chicotes, discos
encostos, enfeites, esteiras, est,eiri'-*ECTRONIC
nhas, estojos, fios de pita, gabiões,
INDUSTRIA LTDA
guarnições para móveis, gigas de
Construtora
Iluiutaba
lida
vime, joeiras, malas, maletas, protetores para cama e mesa, rabichos.
Requerente : Tectronic Indústria
n
Comércio e Representações Ltda . rebenques recipientes, rédeas, reves•
timentos , sacolas, sacos, xergas.
Local : Bahia
Reguei ente: Contrutil - Constiuto Classê 4
Classe 50
Requerente: OmaclI Oscar M. Itna
ra Ituitaba Lida.
Aplicação: Serviços de consertos e Apl i cação: 'Para distinguir: Fibras
Comércio e Indústria Ltdad
Locai: Minas Gel ais
assistência técnica de rádio, radio- v2getais cio bruto, fibra de sisal.
Local: Bahia
Nome Cninercial

794 Segunda-feira 5
•
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.

al9 338.443
e

pécie ou seja: Abajures, acessórios
de apareMos , elétricos, acendeenres,
açucarimetros, acumuladores, adaptadores, alternadores, aimassadeiras
de uso domésticos, amoraecralares
W A C
elétricos, amperímetros, amplificadores, analisadores, anéis de calibrar,
antenas, aparelhos aalonados por
Ind.Bras.
moedas, amplificadores, aquecedores,
desinfetadores, aparelhos de rádios,
aparelhos de contrõles de som, contrôle de temperaturas, etc.
Requerente: (amacil Oscar M. Alves
Comércio e Indústria Ltda.
N° 838.447
Local: Bahia
Classe: 16
Aplicação: Materiais exclusivamenia
para construções e adõrnos de prédios e estradas: alcaaroaaos, argila
CATE S1.11LAZPJI. DO alariTE
preparada, argamassas, asfalto, azuInd. Bras. •
lejos, balaustras, batentes, blocos para
construções e pavimentaçoea, calaaa
de telhados, cimento-c.omuin, Caibros
preparados, caixas de cuneato, caixiRequerente: Armando afiai
lhos, chaminés de conereco, chapa
Local: Paraná
colmas, cornijas, crê, divisões préClasse: 41
•
1abaicadas, drenos, edificações pré—
Café torrado e naado,' em
:
moldadas, esquadrias, estacas prepa- ArtigOs
grão e cal
radas, estruturas, estuque, tórros , fri
aos, guichets, grade, imitações de
Nç' 838.448
mármore, impermeabilizadores de argramassas, janelas, ladrilaos,
tas, faies, lambris. lama/as, lixeiras,
luvas de junções, maeadarna, madeira
npreparada, manilhas, .narmores pre"c
parados, massas para parede, mosidcasa papel para forrar casa, paredes,
1divisórias inclusives para escritórios,
• DO
parquetes, peças ornamentais de camento ou gésso (exceto quando da
classe '25) para tetos e paredes, pilas-'
X
tras de concreto, pisos, placas para
pavimentação, pedras preparadas,
portas, portões, produtos betumino-José Casar de Castro
sos, produtos de base asfáltica, so- Requerente:
Local: Paraná
leiras para portas. tacos, tanques de
Classe: 41
cimento, telhas, tijolos, t intas para
torrado e n1CeídO, em
parede, muros, portas e janelas, tu- Artigos: Café
grão e cal
bos de uso exclusivamente em construções, venezianas, vigas, vitrais
N° $34.449
N9 838.444

SOL DE OURO'

Ini.Bras.

>

m'Irit- u

N° SN .450

CACI-LA
Ind.Bras.

'9'4\

Lek

Requerente: Cacila Calheint, Cortaircio Indústria e Lavoura Ltda.
Beques/ante João Balisouak
Local: Bahia
Loaat: Piaeará
-4tr
Classe: 42
Classe: 41
Aplicaça.0: Aguardente de Cana
Licor de Cacau
Artiliol : Café tomado e. moldo, em
gra* • era
-;›
- /a° 838.446
•
—N° Ne .461

N° 838.457
• .
-

- Ind. Bras.

E L M A'
Ind. Bras.'

Requereria. : Indústafa d.e Bebidas
Ouro Verde Limitada
Local: Paraná
Classe: 43'
Artigos: Pafrescos, bebidas espuman- Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Elma Lim itada •
tes sem álcool, essência para refriLocal: Paraná
,
gerantes, refres_cas licaados, aefresClasse:. 41
..
oos preparados, groselhas, guaraná,
sodas, sucos de . frutas. gasosas,' xa- Artigos: Bolachas, biscoitos e palitos
ropes para refrigerantes etc.
B38.458
_
Na. 838 45-3
#

MBELEI

MEL CRRRANO
Ind.
Requerente: Mel Cerrana Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Mel : puro de abelhas
N° 838.454

_

Requerente: Panificadora Re. Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Bolachas, biscoitos, pé es,
empacotados ou no
N 9 838.439

1G-_R AC1OS

A\

--;:t
, InarBra

or.., 44 .DR AG OT AS

Requerente: Panificadora e Mercea•
ria Grackaa.
Requerente: nragotAa
trupoetação
Local: Paraná
e Exportação S. a.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: abica panificado, dores,
Classe: 41 •
bolachas e bisespos
Artigos: Artigos incluidas na classe
41, tais cama: Arroz, Feijaa, Cetaala,
la? 838.460
Batata, Batatinha, Triga, Café, Milho
e sal,
.11 PE 'PR OLO

em

Classe: 41
Artigos: Bolachas, biscoitos, palitos
salgadinhos

"OURO VERDE",

N° 838.1C -

V1

ect ereníe: In d ustrial rtu trace S.A.
Requerente: Arthar 1.4 alar
Looaa: Balda
Local: Paraná
Classe: 41
Clama: 41
Aplicação óleo cie amendoins
Artigos: Café ~o e. modo,
conteativel
grao e cru
lça 838.445
r".

N9 830.452

PAN IP I C /DOBA E MERC E AR
lua CIOS/ LTD/ ..

ReqUwenie: Patroa:Iria Indústria e Requerente: Panificadara e Mercearia Gracioea Limitada a
Comércio 13.A.
- Local: Paraná
Local: Paraná
Nome Comercial
Classe: 47
Artigos: Combuativais em geral, tala
N° 838.461
cactio: Fluidos combastivers, fardos
lubrificantes, fluidos para freios, fluidos paia iluminação, fluidos para
JA.TEI
isqueiros, gás combustível, gás para
C
OMERCIO
kDMINISTRAÇIO
'
aquecimento, gás para iluminação,
gás solidificado para combustão, gasoTRANS PORT£ 1:11)0111AÇ AO
lina, óleos, para amortecedores, querosene, graxas lubrificantes, óleos lubriE INDUSUI
ficantes, petróleos refinados
N° 838.456

Requerente: Catei S.A. Comércio .Aclministração Transporte Export. e. indústria
Local: Paraná
Nome Comercial
N° 838,462

!Jr_u_11

Na

"CASA. 810 CRISPIM litu.*.
Requerente! Paulo P. Vaia 0,
Local: Paraná Classe: 8
Ltda. Ind.
Artigos: Instrumentos de precisão, Raquerenta: Pubalar
Com.
anstrtMientos científicos, aparelho de
Locai: Paraná
vao =mim, instrumentos • apareClasse: 41
lhos didáticos, moldes de Vida esArtigos: Fubá empacotado

Requerente: Industria de Produtos

Alimenbiolos Elms Limitada
Local: Paraná

Requerente: Casa São Crispim Ltda.
!tocai:: Paraná
Nome Comercizil
e

•
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838.463

Classe: 41
Artigos: Pão panificado empacotado
ou não
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N9 838.476

N9 838 482

CROMAGEM'

,Ã TRIUNFAL

• N9 838.470

ah.

TARUM

e4uercnte: M. Charchich
Cia. Ltda.
Local:
Paraná
E
Garantia Cultural Ltda '
Requerente: Garantia
Classes: 22 — 23 — 24 — 2S — 29 "Requerente: Cromag ,.nn Taru:n5, Ltia 1
Local: Paraná
Local: Paraná
—30-35-36-37-48-49
Nome Comercial
• Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
Titulo de Estabelecimento
Requerente: Ruth Ferstemberg Belina
N9 838.464
N9 838.477
Local: Paraná
N9 838.483
?t
Classes: 33-48
Título de Estabelecimento
1
fvIAÇlra-PA-RANICIlk
EMPRESA FUNERÁRIA
er F A, RII C s.:4\4
' N9 838.471
B . A-147O-kl

k

Requerente: Viação Paraná Ltda.,
Local: Paraná
Nome Comercial
N9
r

•NOSSA SENHORA
•

CASA,

s:rp
)1(
ai

SHANGRI----LÁ
,

DE BEBIDAS LUA&

Requerente: W. Lopes & Cia. Ltda.
Local: Paraná
Classe: 36
Titulo de Estabelecimento

Titulo de Estabelecimento
Requetente: Caetano Picelli tl Filhos
- Local: Paraná
Classes: 42 e 43

N9

Requerente: Geraldo Pereira E/ Cia..
Lunitada
Local: Paraná
Classe: 33
,
Titulo de Estabelecimento

N9 338 484
cimEt S/A

,SAPATARIA
ttv
,

COMERCIO / IMPORTAÇÃO 41
Requerente: Cari Helns Wurzer
Local: Paraná
Classes: 8 — 11 — 21
Titulo de Estabelecimento

FOTO "LLFE",

•

N9 838.473
Requerente: Antonio Vidal Milet
Local: Paraná
Titulo de Estabelecimento
Classes: 8 e 25
838.467

j??.JA.S1
WRER IINIZO,

.B.APIDA

91'

E g.T...POliTACIO
Requerente: Sapataria Rápida Izildinha
Limitada
Local: Paraná
iRequerente: Cinicx
Ét, rnroke:o,
Classe: 35
Importação e Exportação
Titulo de 1-..,
o :stabelecimento
.
Local rar
Nome c...c/lerda:
.N" 838.-179
N9 838.485

AGENCIA LOTEI/1CA

PROGRESSO AUTO PEÇAS)
o
•
Requerente: Progresso Auto Peças Ltda.
Local: Paraná
Classe: 21
Titulo de Estabelecimento,
N9 838.463

Requerente: Lojas Super União Ltda.
Local: Paraná
Classe: 16
Titulo de Estabelecimento
N9 838.474

1, CASAS •

S R\ T O R
CY,i5SJR1A DE IMOVELS.
Local: Paraná
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N9 838.469

•

IRANDA

É

Requerente: João Fernandes
Local: Paraná
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

R t queren te : João l'.1a
Cot/linho
- Local- Parana
Cias, 13
Titulo de EstabelecirnPuto
N9 d38.486

FOTO STITDIO

,HOTEL1

U J‘I
'Requerente: Nein Fulcushima•
Local; Paraná
. Classes: 33 — 8 — 25
Titulo de Estabelecjmento
N9 838.481

. LOJA

e

RequIrente: Moncõe .; Agi() indtv-trial
Litnit:,da
Local: Parun4
Classes: 41 — 42 e 43
Titulo de Esta!)eleciinento
N9 838.487

°

A

• à%

RA CLARA

AUCHA

•4Ç, figoiaig
Requerente: F. Domingues Mia. Ltda.
Local: Paraná

".•

IXI'ORTADORA Ivi.T.X.CUR I O .1

;
Requerente: Casas Miranda Ltda.
Local: Paraná
Classe: 36
Titulo de Estabelecimento

COMERCIAL

ÇADITEÃO DA SORTE

NQ 838.480

N° 838.475

DA PANWrADO

Requerente: 'Pah, len :le
Funcionais ttda.
Local: Ririn,k
CItt,set 40
Titulo de Estabele,..'mento

Nn 838.478..

838.472

ER VE - LA,R

N9 838.466

um

FUNCIONAI

'APARECIDA.
838.465

znustRu colaticio'

N.

DE MOVEIS

MA.JESTOSA.
Requerente: Antonib Rucinsii
Local: Paraná
Classes: 23 36
Titulo_ de Estabelximento

Requerente: .1a ob 8Paigen1344,01
Local: Paraná
C?asse. 36
Tftelo de nsulec:rmenh

CASA NOVA .
•

,

Requerente: Germano Demuth ,
Local: Paraná
- - s,
Classe: 38
Título de Estabelecimento

rk

-I; 3
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N9 838.488
C ASA

N9 83p 494

DOS

Nn

838.509

Nc. 838.505

"MAREMAR"

RAD1A:D ORE S LIDA

Ind. nraa

R equ:rente: Casa dos Radiadores
Limitada
, Local: Paraná
'Name Comercial

Requerente: Madeireii .e. Mareniart
Limitada
Local: A.gentina
Classe: 4
Artigos: Madeira bruta ou wrcialmente preparada

N° 858.489

N9 838 495
14

.k i;

k•

s,4?)

ts4R,4 .6
*
,z+
)
qh-v

„c4

li

Requerente: Companhia da Crédito
Imobiliário do Pacana
Local: Paraná
Classe: 32
Ind. Bras
Artigos: Almanaques, álbuns impres- Requerente: "Béfasky-Almeida" —
11APIX
sos, calendários, catálogos, crônicas Companhia Brasileira de Engenharia
5/41.
•
e Construções
folhinhas impressas, históRequerente: Compensados Mapin S.A. impressas,
Estabelecido em São Paulo
rias impressas, jornais, lhiros, prograLocal: Paraná
Nome
de empresa
ma de rádio e televisão, propaganda
4f
Classe: 4
impressa,
escrita,
prospectos,
impresArtigos:
Madeiras
brutas
ou
Requerente: Compensado,: Marin S.A.
N9 838.506
sos escritos, publicações • impressas,
parcialmente preparadas
Local: Paraná
revistas
impressas,
romances
impresNome Comercial
sos, roteiros impressos de filmes e
N° 833.496
peças teatrais, "scripts" de cinema,
• N9 838.490
teatro e televisão
EXP ANSA°
IDELMAVI!„,
N° 838.501
& . INVESTIMENTO
RAD:: ME IRA
Indústria Brasileira
COMPENSADOS

•n•n

Ind . Bras.
PAULI S T I I/TDA

Requerente: Madeireira Paulista
Limitada
Local: Paraná
Nome Cumercial
N9 838.491

Requerente: Textil Deltnar Ltda.
Local: Paraná
./ Classe: 36
Artigos: Abrigos para vestuários, agasalhos, bermudas, blusas, blusões, calças, calcinhas, camisas, camisetas,
camisolas, capas, casacos, combinações, guarda-pó, gravatas, lingeries,
luvas, niailots, meias, paletós, Pilames,
pulôveres, saias, shorts, slaks, sobretudos, soutiens, sustar, unifornies,
vestidos, véus e turbantes
NO

r 1nd.

'Bras,

8343 N97

TIIDOT. R ACK S

•

CREDILIIPAR
e

Requerente: Companhia de Crédito
Imobiliário do Paraná —
CREDEMPAR
Local: Curitiba
Classe 32
Artigos: Almanaque, álbuns impressos, calendários, catálogos, crónicas
impressas, folhinhas impressas, h istórias impressas, jornais, livros, programas de rádio e televisão, programa cirsence, propaganda impressa
escrita, prospectos impressos escritos,
publicações Impressa, revistas impressa.s, romances impressos, roteiros
impressos de filmes e peças teatrais
"scripts" de cinema, teatro e
televisão

N° 838.502
Requ'es-alte: Ind. e Com. de Produtos
Requerente: Tudotracks t.tda.
de Mandioca pari Lida,
Local: Paraná
Local: São Paulo
Classe: 38
Classe: 41
Artigos: Blocos para anotawões, blo-Artigos: Farinha de mandioca
cos para cálculos e correspondências,
cartões de identidades, cartões' de viN° 838.492
sitas, cheques em branco, duplicatas, Requerente: Soeieté Anonyme André
notas promissórias, recibos, envelopes
Citroen
e telegramas
Local: França
Classe 21.
i n c o i
1
N9 838.498
Artigos: Automóveis

Requerente: l'vledisa — Michelint
Editôra S. A.
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Artigos: Revistas

-

• N9 838.507

PRETO

DIANE

Requerente. : "Cofel" Comercial de
,de Ferragens Ltda.
- Locai: Paraná
Classe: 38
Artigos: Blocos para anttaçõee para
cálculos conespondência, Cartões
de Identidade, Cartões de visitas,
•cheaws em branco, Duplicatas, Notas
Promissórias, Recince.,, r:nvelopes e
Telegramas
No 838.493

N? 838.503
1'

A Y 1 'à 1

Requerente: Castulon 8:, Cg 8. A.
Estabelecido na França
Classe 42
Artigos: Conhaques
Ne. 638.508-511

LI

Balai/CL-ALMEIDA -Requerente: Pavisil Pavimentação
— Limitada
Vapital310
Local: Paraná.
Classe: 38
. "13e1iasky-Almeida" —
Artigos: Blacos para anotações, blo- Requerente:
de Engenharia
cos para cálculos e correspondências, Companhia eBrasileira
Construções
cartões de identidade, cartões de viEstabelecido em São Paulo
sita% cheques em branco, duplicatas,
Classe 33
notas promissórias, recibos, envelopes
Titulo de estabelecimento
' telegramas
N9 838.504
N9 838.499
•••••

LUBR.1 LtIs
Requerente: Lubrilex Ltda.
Local: Paraná
Classe: 47
articas: Fluidos combustiveis, flubgtes
tara freios, gás cornhustivel, gás para
9.quecimento e iluminaçáo, gasolina,
. grama lubrificantes, óleos lubrifican,s, óleos para amortecedores, petróleo refinado P nuererens

BgLINICT-ALMEIDA.
,T17nd
5 .**1
8"74"

Requerente: Nelsonapri it Cia.
,
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Café em grão' torrado e
moldo

Requerente: '13elinsky-Almeida" —
Companhia Brasileira de Engenharia
e Construções
Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Artigos: Trabalhos de engenharia,
assistência técnica e prestação de
serviços de construção civil e ramos
afins

Requerente: Tintas e Vern'aes
. Munari Ltda.
Local: São Paulo
Classe 1
Artigos na classe
Classe 18
Artigos nit classe
Classe 17
Artigos na classe
Clame 28
'Artigos na classe

egi.isicia-leira 5

Ul/V{IU ol-leIAL ( Seç ã o

833.512-51.4

N" 838.521

Requei'vnte: Moda Pra4 e Campo
Adoração Ltda.
Local: São Paulo
Cla-,se 22
Artigos na classe
Classe 23
Artigos na classe
Classe 24
Art:gas na classe
Classe 37
Artigos na classe
_
Ns. 838.516-517

"SOLAR"
IN6ÜSTRIA IRASILEIRA

•
Requerente: Solar Indústria e
Comércio de Produtos Químicos
Limitada
Local: São Paulo
,lasse 2
Arti gos na classe
Classe 46
Artigos na classe
N9 838.518
LOJAS SOL OS L.T.DA.

Requer ente: Lotas Mon Ltda.
Local: São Paulo
Nome comercial
N9 838.519

MANACA
IND. BRAsitEigik

I

[

IND.

Ng 838.534

N"' 838 52";

MICROPOR
INOUSIBOA IRASOLEIRA

Fevereiro te 19t8 797
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BRASII.EIRA

Requerente: David Papautsky
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Calçados em geral

INA

REPROLITO 1
Requerente: Estúdio Gráfico
Replolito Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Serviços: Reproduções para a ri es
grárcas
--•
N° 833.528

o

:INDUSTRIA bruuatIRA

lua

Indústria Nadam]
dores Ltda.
Guanabara
Classe 8
Artigos da Classe

1queco

NO 838.535

wiper.~1.1119

QU1MIRAMA

N° 833.523

-DIVIGIPSO
INDUSIN BRASILEIRA

IIND. BRASILEIRA

Juan Mayol Prolifera e Bla. 1fertlna
Jimenez
Guanabara
Classe 16
Artigos da Classe
Substancias químicas usadas em ge-al
nas indastria.s: acetato • de chumb.e,
N° 838.536
ácido fosfórico, ácido inalice, ácido
muriático, ácido acetico, ácido clt.ri
Regue. t u e: (113 — Engen..ar!a In- co, água oxigenada, bi-carbonato
dustria e Comércio Ltda.
sódio, cloreto de amônio, cloreto de'
EDIFICID
Local: Guanabara
sódio, formol sulfato de sólio, "Yrea,
Classe 16
soda cáustica, anilinas, água raz
Sinal
NAGÉ.
álcool
-----_
N" 838.523
NQ 8'33.52.9
Quimirama Indústria e Comár,-0,
Limitada
ãolafjPsaeullo
Se

FICRISA

condoininio do Edifteio
Guanabara
Classe 93
Título

GLÓRIA
•

INDÚSTRIA ISKASIWRA

Fábrica de Escalas e Artefatos de
Requerente: Picrisa -- F inanciamenMadeira Gloria Ltda.
to, Crédito e Investimentos S. A.
Guanabara
Local: Rio Grande do Sul
Classe 26
Classe 50
Artigos da Classe
Ramo de atividade: Financiamento
crédito e investimentos
re'? 833.40
Ns)

838.524 •

CIPASA

FICRISA
Requerente: Ficrisa
Distr'buidura
de Titules e Valórea Mobiliários
limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50
•
Ramo . de atividade: Distribuidora
de títulos e valóres mobiliários

COMERCIAL

IMPORTADORA DE PEÇAS
E AUTOMÓVEIS S A

y_
Cipasa Comercial Importadora de
Peças e Automóveis S. A.
Paraná
Nome Comercial

IV 838.537
FDIFICIO

NORSAki
Condomínio do Edifício Nono,
Guanabara
Classe 33
Titulo
-N-9 838.538

• n•••

N9 838.531

CIPASA

QUELAFORTi

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

N9 833.525

Requerc.m e : Casmabrás Indústria e
comérci o Ltda.
Local: Stio Paulo
Classe 36
Art:zos: Calçados em geral
N9 838.520
INI•~1~~=1.111,

1

PATA- PATA
....
IND, BRASILEIRA

Requerente: Cosmobrás Indústria
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 34
Artic.c.4 : Calçados em geral'

- CAFÉ CELESTE
:NDÚSTRIA BRASILEIRA

Rcqu;rente: Antônio
Carneiro
Local: Ceará
Classe 41.
Artigos: Café

rif

N9 838.526

O Sol Carioca
Itegucreula R^yrinado Jardim da
Silveira
Local: Guanabara
Classe 32
ArtS0s: Uma publicação periótica

CIpasa Comercial Importadora :le
Peças e Automóveis S. A.
Paraná Classe 8
Artigos da Classe
N9 838.532

G.S. !—
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Laboratório Mauricio Villela S. AL::
Guanabara
'Classe 3
prodatt, farmacêutico indicado els.
nio medicação tônica nas anemias e
nos estados de oonvalecença
N9 838.539

George de Souza Leite
Guanabara
Classe 11
Artigos da Classe
833.533

GOLD
INDÚSTRIA SRMILEIRÀ

George de Souza Leite
Guanabara
Classe 11
Artigos da Classe

REVISTAk

UNIVERSITARLA-N
Reitor Cordeiro Chatas de oliveira 2
ed
clan
assaeba32ra
J.;1
ILivros, cadernos, revistas Jornais, !na.
pressos, edições, programas ra.dlotõ.
peças teatrais, publicações Inolu
pressas, escripts de televisão

•
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49

N9 838.540

1i9 838.549

N9. 838.540

• N9 )38.552

YRT

PJE B (),_
Indústria - Brasileira
Lóces e Conservas Vontobel Ltda.
Rio Grande do Sul
Classes 41, 42 e 43
Açúcar, alho, arroz, azeite, azeitonas,
bolachas, banhas, bananada, 'alas,
biscoitos, abomboris", . canjica, cata,
caramela, chocolates, cebola em pó,
coalhada, confeitura, confeitos, cuca
de mel, creme de leite, dôces em cor.serva ou não, fígado, feijão, fiambres,
ilassuras, geleias, goiabada, goma de
mascar, • leite, leite em pó, leite condensado, linguiça, macarrão, manteiga, massa de tomate, massas alimentícias, marmelada, margarina, mel,
melado, mostarda, mortadela, óleo de
soja, óleos comestíveis, pasta de ligado, pasta de galinha, pastas de frutas,
pecegada, lirulitos, pralinés, presuntos,
queijos., rapadura, ricota, sagú, salame, salsichas, salsichões, salaminno,
torrenes, usada e yougurth; aguardaratas, aniz, brandy, bitter, cervejas,
champanhas, conhaque, fernet, gira
genebra, kumel, licôres, pipermint,
rum, sucos de frutas com álcool, uisque,
vinhos, vinho quinado, vodca e verificai; águas de mesa, águas mineftis articiciais, água tônica, bebidas
f umantes sem alcool, gazosas, gua?-ná, refrescas, gingerale, soda, sucos
de frutas e xaropes
N9 838.541

111

.
R.ft,.L

111

Produtos Químicos e Farmacêuticos
Riedel S. A.
Guanabara
Classe 3
Produto‘farmacéutico indicado no trai
**Lamento de erupções da pele, coceiras, frieiras e equimoses
N9 838.514
• 2 ARCO- IRIS

INDTIS IRIA BRASILEIRA

Estúdio Gráfico Repho S. A.
São Paulo •
Classe 50
Como ;arca de serviços na exploração
42,a ramo gráfico, execução de reproduções fotográficas para litografia e
processos de impressão litográficas e
offset e rotogravurad

Bôlsas " Arco-Lis' Lida.
São Paulo
Artefatos de tecidos, -fabrici los Inclusive com contas ou missangas, a .:a
Per, bólsas, brocados, bordados; de-i
buns; droquetes; enfeites de pano;
fitas; fitilhos; franjas, galardetes; aa,
iões; laços; mochilas; mala; maletas:
pulseiras; pingentes; pon-pons; ren-;
atas; sacas; sacolas; sacos; telas para
bordar; tira-colos; valises; viezes

04DlailtIA

Requerente: Malharia Ouro
Local: São Paulo
' Classe: 36
Artigos: Na classe

N9 838.549

• N9838.554

SALHO

LIGATARI

.INDÚSTRIA BRASILEIRA

Intdust

Una.

ria Brasileira

Indústria SalalhO Lida,
Requerente: 'Laboratório Exato Dl
Minas Gerais..
dústria e Comércio Ltda. .
Classe 41
• Local: São Pauloa
Temperos
valias
e
aubstanclas
aliClasse: 41
N9 838.545
mentícias em geral, a saber, açucar,
Artigos: Na classe
amidos, amendoin, azeite, alimentos
para aves, cheiros alimentícios, feiN . 838.555
jão, condimentos, doces cristalizados,
" FLAVIO "
doces, carnes; biscoitos, bolachas, café, farinhas alimentícias, legumes,
IIIDIISTRIA BRASILEIRA % leite, lir.guiça, aves abatidas, grão de
bico, pralinés, macarrão, bilho, molhos alimentícios, óleos alimentícios,
Casa da* Peruca Flávio, Boutique e produtos alimentícios para conservar
alimentos e vinagre
Representações Ltda.
- —
São Paulo
N9 838.550
Classe 48
Perucas e cabelos artificiais
-a- —
fs,• R. O. L. - Consultoria
N9 838.546
de Racionalização e Organização
'

C. R. O. L. — Consultoria de Racio-

nalização e Organização de--£11aprêsas
Limitada
Guanabara
Classe 50
Serviços técnico-profissionais dc contabilidade em geral, consultoria técnim de planejamento econômico e contatai], racionalização e organização de
serviços de emprésa.s comerciais e Industriais. revisões e perícias contábeis,
e demais serviços correlatos

ti

SANTA .AMAIA

1)

Policlínica Santa Anialia -S,C Ltda.
São Paulo
Classe 33
Título de estabelecimento
•
No 838.547

n•nnn••n•,.n

N° 838.543

de Ernprésas Limitada

C. R. O. 1. — Consultoria de Racionalizaçã.o e organização de Smprésas Limitada.
Guanabara
Nome de emprêsa
N9 838.551

D. REFORME
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Deoorações • Reformex Ltda.
Guanabara
Classe 50
Artigos da classe
~OS DEPOSITADOS EM
12-1-68
No 838.55/

T I .9 Ft E

anima Szilágyi
São Paulo
Indú.trb Brasiieira
Classe 38
Calçados para homens, senhoras e
crianças, sapatos, botas, chinelos, san.1
Guanabara
dálias. pantufas, chuteiras e artigos
_
,
Altana-to dr oliveira Cordeiro
de couro quando usados como peças, de
Classe 3S
esportivos tiara, a prática vestuário e não inchados em outras
classes
do judô
•

1r6212~1
~me
MaletNeti
Requerente: Laboratoh•e Garnier
Local: França
Classe: 48
Artigos:
1 — Produtos capilares;
2 — Loções;
3 — Xampus;
4 — Lacas para cabelos;
5 — Produtos para fricção;
6 — Brilhantinas e análogos;
7 _ Óleos para cuidado dos cabelos;
8 — Petróleo para cabelos;
9 — Produtos de enxaguadura para
cabelos;
10 — Colorantes e descolorantes Pa-

cabelos;
11 — Produtos para "min era pila"

ra

dos cabelos;
12 — Produtos para ondulaçaa., vermanente ou não dos cabelos;
13 — Produtos neutralizantes par*
permanentes;
14 — Fixadores;
15 — Produtos para frisar o cabelo;
ZXACOR
16 — Produtos de tintura, para cabelo, para barba, para cilios e para
Inditstria Brasileira. sobrancelhas.
17 — Produtos para reççar a tina
tura das cabelos;
18 — Produtos para remoção • da
Requerente: Laboratório Exato Ir.- tinturas;
dústria e Comérciodeda.
19 — Oleos 'essenciais;
Local: São Paulo
20 — Cosméticos;
Classe: 41
21 — Todos os produtos de par/atArtigos: Na classe
inaria e de beleza;

Segunda-feira 5

DIÁRIO

22 — A g uas e sabonetes de tolete;
23 — Dentifrícios;

34 — Cremes;

25 — Verniz para aa unhas
28 — Pinturas para o rosto;

.01r

37 --- Pós;
— Rouge para os lábios, o
29 — Leites da beleza;
• 30 — Unguentee de tOde, a espeele:
31 — Produtos para depilação
32 — E, especialmente, todos Os
produtos destinados a conservac2o,
cuidados e embelezamento da cabeietra. couro cabeludo, barba, bigode,
eatos e sobrancelhas, pele e unhas.
N9

838.554

838.559

V.evereiro de 1968 799

N9 83&563

ção, fosfatização e tratamentos superficiais, máquinas para a classificação, seleção, pesagem, inarcaçáo e
BRA
L f memawil
., .5 .0NR.A.DO R.
embalagem de artigos metálicos, maquinas e equipamentos para manufaIndústria Brasil.eira
tura de artigos plásticos, laminadores, prensas, hidráulicas e mecanicas,
e suas partes inteRequerente: Jalimar 'Fibras Textele bombas, válvulas
grantes
Ltda,
Local: São Pat110
N9 838.568
Classe: 37
Artigos: Acolchoados para camas,
colchas, cobertores, esfregões, IroMAGAZINE
nuas, guardanapos, jogos bordados,
lençóis, mantas para camas, panos
SE. Paulo- Capital
para cozinha e panos de pratos, toade rosto e banho, toalhas de
OURO, lhas
BRANCO
.VERMELHO
mesa, toalhas para jantar, toalhas
Requerente: Modas
para banquetes, guarnições para caMibel Ltda. ma,
mesa
e
banho,
toalbinhas
(cobre
Requerente: Indústria de Produtor.
Local: São Paulo
pão)
Aliraenticios Confiança S. a.
Classe: 36 e 37
Local: São Paulo
N9
838.584
Classe: 41
N9 838.569
Artigos: Balas de mel.
N°

7.

, N 9 833.560

11 I N. X3 ' 11
Indiiétria Brasileira
Requerente: Jalimar Fibras 'fez teia
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 37
Artigos: Acolchoados para • camas,
colchas, cobertores,. esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados,
lençóis, mantas para, camas, panos
para cozinha e panos de pratos toalhas de rosto e banho, toalhas de
mesa, toalhas para jantar, toalhas
para banquetes, guarnições para cama, mesa e banho, toalhinhas (cobre
pão)

Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.
Local: São pauta
Classe: 41
Artigos: Balas de amendoim
N9 837.557

AL (Seção III)

Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.
Local: São Paulo
Classe: 4,1
Artigos: Pirulitos dc framboesa.

MCW,5

ft

Requerente: .Texar Instiurnento , Ele
treolcos do Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Protetores, térmicos Oe
circuito, relay de partida, termostatos, interruptores elétricos, semi,.
condutores variada de intensidade
de luz
N 9 838.570

No 838.505
VERDE

ORASUCIPA

ORA NCe

N o 838.561
atara; Seeleeee

Asti-Afeia

INDÜSTR/A BR45ILEIRA
eie•-••••

iWRC0.4À

I'Skt

mete

ce.ar>e
et.t.t
ieamAcei.e
Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.
Requerente: Indústria de Produtos
Local: São Paulo
Alimenticios Confiança S. A.
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Balsa
Classe: 41
NI 838.553
Artigos:. Balas le abacaxi
N9 838.562

CIRANIIINHA

..In
—dUetria Brasileira
Requerente: Jalirnar Fibras
Ltda.
Tapeai: São Paulo
Clesse:
Artigos: Acokhoados para camas.
colchas, cobertores. eefregões_ fronhas, guardanapos, jogos bordados.
lerteekis, mantas para camas. nanas
para, cozinha e panos de pratos toae
Requerente: Indústria de Predutos lhas de rosto e banha toalhas de
meese toalheee rara jantar. . tealhas
atineeetici -a rei-t a re-a-e S. A.
Loca l ! .e.ão Paulo
pa r a eauqueees, f r ea-fnieões para cama, mesa e banlee t ealhinhas azotare
4t
Artigos: Balas de leite e chocolate Á
;ü 'J)

••

Requerente: Pan Produtos Alirdenti•Requerente: Ciiritex Ltda.
cios Nacionais S. A.
Local: Paraná
Local: • São Paulo
Classin: 12 — 13 — 22 — 23 — 24 —
Ceasse: 41
Artigos: Balas, c-a melos, pastiatas e 31 — 32 — 33 — — 35 —36-17
--- 39
40 e 49
drops
t

N 9 838.566

N" 838.571

•

• rxireLi

If
Indústria Brasileira
Requerente: Companhia r.,..010n.al
Estamparia
Local: São Paulo
Artigos: Oitos comestíveis
Ng 838.5137

<2\il " •

•n0
c.2

L) (b'krb.-

LOEWY ROBERTSON
Requerente: Loewy Robertson Engineering Company Limited
Local: Inglaterra
Classe: 6
Arts.: máquinas e equipamentos para
a manufatura :corte de artigoe metato térmico e o esfriamento de nrodutos
Ecos eau i pam , ntos para o tratamende metal equ enroee ntoe pra limpeza,
reves tem-te o 1 LIbri rer,”lo e pintura de
artigos metálicos e para galvaniza-

Requerente: Fagam S. A. Indústrias
Reunidas
Local: Rio de Janeiro
Classe: 10
Adietes: Algodão absorvente, atemt.
ras medicinais, inclusive gessadas;
gazes medicinais, cambraia mdrefila, sus p ensórios hi giênicos e Ries
dicinais, toalhas hi g iênicas e tampões higiénicos

iY

•
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838.572

.1sI 9

Pit E. 10

SUR:-CURD

Classe: 46
Artiges: Velas, fósforos, sabão comum
e detei2faites. Amido, anil e prep_araOes para a lavandaria. ArtigN e
prepa caçar, para co•:serVar e polir.

838.576

clARo

AZI A

FeverPiro de 1968
N9 838.581

N9 838.579
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Requerente: Chas Przer L Ce Inc
Local: E.0 A
Classe: 41
Artigos: Substâncias a limenucias
seus preparados. Ingred'entes de alimentos. Essências alimentícia:. Fermentação derivada de enzimas
leite coagulado para ser usaria na
fabricação do queijo
N9 838.573

SUPAREN1
Co., Inc 1
Requerente: Chas. Pfizer
Local: Brooklyn. Estado de Nova
Yoik, Estados Lnidos da América do
Nor.e
-Classe: 41
Artigos: Substancias alefienticias e
seus preparados. Ingredientes de alimentes. Fssências alimenticias. Fermentação derivada de enzimas de leite ccw.Vado para ser usado na fabricação do queijo.
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AMARELO

Requerente: Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum
e detergentes. Amido, anil e preparações para a lavandaria. Artigos e
preparações para conservar e polir.

vERMELFIO

Requerente: Unilever Limited
Local: Port. Sunlight, Clieshire,
Ingla terra
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos. sabão comum
e detergentes. Amido, anil e preparações para a lavaniaria. Artigos e
preparações para ccx:servar e polir.
N° 838.577
VERMELHO

c

N9 838.582
Reguei ente: Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 46
Artigos: Veles, fósforos, sabão comum
e detergentes. Amido, anil e preparações para a lavanaaria. Artigos e
preparações para coeservar e polir.
N" 838.580

N'' 833.574
,ife huo y

Requerente: Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum
e detergentes. Amido, anil e preparações para a lavandaria. Artigos •
preparações para conservar e polir.

- VERMELHO

OXATR ATE
tndústria Brasjleira

1/4
Pcquerente, Indústrias Farrnacétiti,ás
Fontoura-Wyeth S. .1..
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um preparado farmacêutico
indicado nas doenças suscetíveis ao
tratamento por tranquilizantes e
vasodlla t adores .

Requerente: Unirever Linnted
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, çosméticos, dentifrícios, satxment6 e preparados
para o cabelo; artigos de toucador e
escóvas para os dentes, unhas, cabelo
e roupa.
14" 838.578

N9 838.584

FIREFRAX
Requerente: Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum
e detergentes. Amido, anil e preparações para a lavandaria. Artigos e
preparações para conservar e polir.

Requerente: Tne Carborundum
Company
Local estabelecido: Niagara Falis,
Estado de Nova York Estados Uni-los
da América.
Classe: 16
Artigos: Tijolos refratários, einient4
refratário, lajotas e ladrithus refratários, munas e peças modeladas refratárias. Materiais de construção.

N9 838.583

N" 848.585

free»•••nnYnM

/C 838.575

REFRAX
j

00RY S. A.

Importação e Exportação

21NAISbecoute: Joory S. A. Importação
e Exportação
;.oce.1: Guanabara
Nome de Emprew-,

P.equerente: Unntver Limited
Local: Port 81:n11g/it. Cheshire,
Inglaterra

Requerente: The carborundurn
Company
Local ....skabelecido:, .Niagara Falis,
Estado de Nova York. Estados Unidos
fi a kmffica
Classe: 16
Artigos: Forros de fornalhas 2 fornos,
tijolos e blocos refratários ao fogo e
material em bruto para fazer os (nes.
mos. Materiais de ronstraçáo.

PREÇO PU NuAIER0 DE 110JE: Nelt$ 0,16

kequerente: The Carborundum
Company
Local estabelecido: Niagara... çails,
Estado de Nova York, Cstatios Unidos
da Amei ira
Classe: 6
Artigos: Uma unidade de bramo de
fixação tendo extens-ão aiuslável e
compreendendo .uma polia loura e
mecanismo direcionacior de cor•e:a
abrasiva para conJer i c r moa ferosMet'. ta para o liso de rurreias ati: a sivas em oposic:io i roda, esmera:iadoi as.

