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SEÇÃO III
ANO XXVI - N. 26

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETORGERAL

Diversos

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREr ;i0 fl.!`268

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 161.026 - Maurice Emanuel' N 9 139.329 - S.A. Indústrias Químicas Butilamil).
Wides.

N9 157.098 - Pittsburgh Plata
Glass Company.
N9 157.418 - EM"' Corpolaut.n.
N9 157.708 - Imperial C11..IIIINU
'ItIcatsá.les
N9 156.'72 6 - Monsanto CGMI:a y.
N9 157.710
Société D, La Viscose Suisse.
N9 157..1J - Vinyl Products Limited.
N9 158.734 - Corning G:ass Winks.
N9 121.1:01 - Farbwerke 1.1o. te.r4
Aktiengesellschaft vorni Maistar Lucius & Bruning..
N'é 126. I
- .7. T. Baker Cii mical Company.
N9 133.637 - - Continente.' Gil
,Company.
N9 -134.28'7 - Ciba Scciété Anunyma (, m alemão: C1ba Aktienges:elschaft( .
N9 130.532 - Merck & Ca. Inc.
N9 137.579 - PlIkington Br)ftws
Limited. •
N9 137.912 - Monttcatini Sedela
:.:enerale Per L'Indirtna MII,( ttuil'a
Chirreu.
NY 110.763 - 3. R. Geigy S.A.
; N 9 137.109 - Mor san to Com,: a :1 y.
I N9 '100.871 - Cabot Corporatian.
N9 107.276 - Standard Oil Com-

N Y 161.033 - Sir Robert Mc A1-1 N9 161.185 - Dunlop Rubber Compine & Sons Limited e Andrew po- pany Limited.
N9 163.688 - Pechiney-Progil well Mears.
Suciétli i-Our Le .UevelopmenG Et
N9 161.126 - Benedito Maciel.
La Vente Dos Specialites Chimiques.
N9 161.187 - Pilkington Brothers
N9 164.586 - Celanese CorporaLimited.
tion- of America.
Arinos l XaVier TaN9 161.205
N9 164.886 - J. R. Geigy
vares.
N9 165.068 - Mitsubishi Jukogyo
N9 161.363 - Joaquim Barbosa JuKabushiki Kaisha.
nior.
N9 165.079 - Monsanto Company.
N9 161.488 - Hans Eger.
N9 165.583 - Ford Motor Com-.
N9 161.678 - Raimundo Justino
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
pany.
Ramos.
DIVISÃO DE PATENTES
i( r 165.584 - Ford Motor ComN9 162.095 - Karl Maria Groetspany,
I chel.
Rio, 1 de fevereiro de 1968
N9 165.673 - Velsicol
N9 162.182 - Francisco Cifre Ai- Corpdration.
garra.
r'riviléelio de invenção deferido
Nv 140.085 - General Electric
Térmos:
I N9 162.374 - Fuji Iron &
Company.
Company
Limited.
N9 126.828 - "Tratamento das.
N9 156.929 - Merck & Co. Inc.
162.409 - Soe Allen •Easton.
misturas alumínio-carbureto de alu- i NQ
Li7e241 - Rohm & Haas ComN9 162.418 - Dunlop Rubber Commínio" - Requerente: Pechilley- , pany
pany.
Limited.
Compagnie de Produits Chimiques Et
N9 157.306 - Shionogi & Co. Li1 N9 162.503 - Serralheria Grantefer
EleetrometallurgiqueS.
mitada.
Ltda.
N9 157.430 - Franklin Fay Jú- pany. 109.83'1 - Ciba Scciété Alio" N9 144.722 - "Composição de poN9 162.693 - Owens-Illinois Glass
nymc.
nior.
lioxinietileno" - Requerente: Impe- Company.
rial Chemleal Industries Limited.
N9 162.792 - Paulo Ferreira de ' N9 157.746 - Esso Researeh and • N9 111.261 - Roussel-lIclaf.
N9 129.010 - Dr. Karl Thome°
Engineering Company.
N9 120.642 - "Processo para pre- Barros.
NQ 163.173 - Massey-Ferguson •G.M.B.H.
parar cli hidro--- benzo - tiadiazin as , N9 163.050 - Caterpillar Tractor
1 N9 137.140 - Kalle Aktiengasels(Austffilia) Limited.
substituídas" - Requerente: E. R. Co.
N9 165.888 - Alesandro Adriant. 'ehaft.
Squibb & Sons, Inc.
Ns' 161.250 - Francisco Herrero.
107.472
Chemische
Werke
N9
N" 125.781 -- "Composição solvente
N9. 133.075 - Montecatini, Società ‘Vitten Gesellschaft mil beschrank- + N 9 140.166 - Universal 011 Fre..
ducts Company.
estabilizada" - Requerente: lhe Generale Per L'Industria.
ter Hafritung.
N9 143.736 - 'The British retroDow Chemical Corimany.
N9 144.677 - Esso Researcli and
N 9 119.605 - Miles Laboratories leum Company Limited..
N9 126.108 - "Processo para a preInc.
N 9 144.389 - Cibn. iété Anory..
paração de um acabamento de su- Engineering Company.
N9 147.755 - Jauker & Co. S.p.A.
N9 120.532 - Becton, Dickinson me (em alemão: Cibe Aktiengesells.
nerficie em um artigo" - RequerenN9 154.378 - Massey-Ferguson and Company.
chaft) (em inglês: Ciba Limited).
te: Bell Aerospace Corporation.
N9 128.525 - Imperial Chemical
N9 147.810 - C11-11 '.iternational
Nv 130.352 - "Processo para a Inc.
Research Maatschappij N. V.
preparação de sulfonil-uréias bidroNo 154. v. 79 - Formica Corporation. Industries Limited.
N9
aromáticos" - Requerente: E. R.
N9 151.402 - Sankyo Company LiN9 128.833 - Gray Pharmaceutical B.1-1. 150.540 - Henkel & Cie. G.51.
Squibb & Sons, Inc.
ruired.
Co.
N9 154.284 - The B. F. Goodrich
N9 155.253 - Miguel Romeu CuoN9 128.966 - Glaxo Laboratories Company.
Te: mos u, • )i n exigéncias a cumprir
colo.
Lirnited.
N9 155.278 - Farbenfabriken Bayer
N9 129.882 - Glaxo Group Limi- Aktiengesellschaft.
95.439 -- Francisco Canhos. iN 9 155.473 - Farbenfabriken Bayer ted.
N9 154.285 - The B. F. Goodrich
N9 148.614 - Lockheed Aireraft Aktiengesellschaft.
N9 155.138 - François Marte
N9 130.553 - Rohm & Haas Com- Company.
Corporation.
K
iSerho.
N9 155.802 - The B. F. Goodricil
pany..
N9 149.182 - Augusto Frederico
N9 156.736 - Gifford-Wood ComN9 131.198 - Harvey Kravitz e Company.
Keuper,
N9 157.299 - Institut Prançai g Dti
Normais Lettvin.
N9 155.403 - Cornélió Cesar Hauer pany.
N9 131.257 - Stauffer Chemical Petrole, Des Carbura,nts Et LubriCia. Ltda.
N9 157.116 - Solvay & Cie .
vants.
N9 158.008 - AnleriCa n Sugar Company.
N9 160.316 - Fram Corporation.
N9 157.450 - Colgate-Pahnolive
N" 160.492 - Francisco Oliveira. Company.
N9 132.427 - Société Das Usines Company.
N9 160.522 - "Imeb" Indústria 1 N9 158.130 - International Nickel Churtiaues
N9 157.725-- Chemie Grunenthal
Metalúrgica Brasileira Ltda.
N9 138.682 - Monsanto Company.
1Limited.
N" 140.247 - F. Hoffinann-La G.M.B.H.
N9 158.624 - Allied Chemical CorN9 160 624 - lbag International('
Roche & Cie. Société Anonyma (F.
N9 157.778 - Aktiebolaget Kamyr.
Baumaschinenfabrik Aktiengesells- poration.
N9 158.560 - Bali Brothers ComHoffmann-La Roche & Co. Aktiencluift.
IV 158.767 - F. Hoffmann-La gesellschaft).
i:v.1y In corporated.
N9 160.729 - Indústria de Metais Rocrue di Cie. Société Anonyme
N9 141.128 - Philips Petrole-um
e49 158.587 -3. T. Baker Chemical
Vuleánla S.A.
Hoffmann-La Roei-1e 8. Co. Alctien- Cotnpany. Company.
N9 160.732 -- Bati .Brothers Com- , geselisehafta .
to i N t.2r0 - Dow, Corning CorN9 158.634 - Companhia Química
pany Ineorporated.
F. 11. f
' N9153.763
Rhoilin Brasileira.
N9 160.749 -- Er' ist Cvikl ,
nvul, •IF vrai len.
Roque ô Cie S
• .,037 - Pilkington Brothers
N9 160.930 - Antonio Antunes de Hgtfif,v,-1,a Roche ik Co. /Vicie
N9. 158.642 - Merck & Co. Inc.Almeida.
NÇ 158.652 - Roussel-Uclaf.
.•
gesellseha ft ) .

Fundição Vitória Ltda. - no recurso interposto ao deferimento do
/Armo 513.813 --: marca Vitória. De acordo com, o parágrafo 79 do
artigo 21 do C61igo da Propriedade
Industrial, não cabe recurso administrativo no presente processo. Assim sendo, arquive-se o recurso, de
'iseôrdo rem n artigo 160 do mesmo
diploma legal.

e

932 Tèrça-felra
-

- As Repactiç.õvs Públicas deverão .entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nt4cional, até ãs 17 horas. o expediente destinado à publicação.
- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos ca aaa de
én° ou omissão deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação. ité o quinto dia útil
subseqüente à publicação., no
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do publico, de 11 às 17h.30:11.
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- As assinaturas vencidas pau
derão ser suspensas , sem prévio
aviso.
4

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a re•
novação de assinatura deve sei
ce4apa no sartvrço oa p uoucaçaaa
cmara Da saçIe et nalso.çio
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FL ORIA NO GUIMARAES solicitada com antecedência de
tointa (30) dias.
DIÁRIO OFICIAL
- Na parte superior do ende' oaçÃeb
rêço estão consignados o número
Sacia° da publicidade, de ***** lant. a da D•partarnent•
do talão de registro da assinatura
Nacional lo rroprl ***** InduatrIal do Ildinlatérte
e o mês e o ano em que findará.
dal Inebiatria ai de Camas:~
.
DIMILTOR llatIRAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

ta:presto nas Oficina, do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIO,

- Os originiais. de2idamente
,Capital e Intereor
Capital e Interior:autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13.50
NCr$ 18,00 Semestre
grarado's em • espaço dOis em uma Ano . *
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só. face do papel. format.. 22x33:
.Exterior :
Exterior:
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
Ano
*
Arr$
39.00
Ano
por
citient
dl
direito.
salvadas .
NÚMERO AVULSO
-- As, assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tonzacias em qualquer época do
•
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano;
-- O preço do exemplar /atrasado será acrescido de NCr§ 0.01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo atto. e de NCr$ 0,01 por ano. se de 'anos anteriores.
semp re serão anuais.
-

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
_A remessa de ral4res, ser.
pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
Os suplementos às ediçóes
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinanteA que os solicitarem no ato da assinatura.

558.339 - Jornal Bibliográfico I 149 560.873 - Anticol - Inds. J.
N9 158.654 - È. Merck Aktienge149 560.966 - Lorica - Svenska
- Casa Editôra, Vecchi Ltda. - B. Duarte S.A. - el. 41.
Ackuinulator Aktiebolaget Jwogner seil.s,•;naft.
N9 560.877 - Palad'Oro - Ind. el. 8.
N9 158.314 - Parke, Davis & Com- el.N932.
558.350 - BB Bolas e Boladas de Calçados Bataglia S.A. - el. 36.
N9 560.981 - Esposito - João Pe- Alfredo Consolo - el. 32.
149 560.885 - Dimaciclo - Dima- res Esposito - el. 26.
149 558.352 - RV Som Espacial ciclo Distribuidora de Máquinas e
l'49 560.983 - Madrigal - Editôra
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
- Rei da Voz Aparelhos Metro So- Ciclo Peças Ltda. - cl. 6.
e Imp. Musical Fermtita do Brasil
MARCAS
noros S.A. - el. 8.
- cl. 8.
149 560.893 - Colodain - Naga- Ltda..
N 9 558.385 - Bselli - Biselli S.A.
N9 560.985 -_Disco Bril - Bril
Rio, 1 de fevereiro de 1968
mori
&
Cia.
Ltda.
,cl.
3.
Viaturas e Equipamentos Industriais
Ind. e Com. - cl. 46.
149 560.897 - Soldvar - Fios e S.A.
- el. 21.
Ns. 560.992 - 560.993 - SibramoGRUPO DE TRABALHO
Cabos
Plásticos
do
Brasil
S.A.
-:
N 9 558.410 - - Agua Japonêsa das - Sibramodas Ltda. - eis. 36
el. 8.
Euelides Ferraz Frota - el. 48.
e 37.
149
560.898
Frangaleto
Pd-.
• Marcas deferidas
• 149 558.415 - Matacapim - Pro- gorifico Wilson do Brasil S.A. - 149 563.164 - Lyon Enver
Chede dutos Mata Capim Ltda. - el. 2. el.
41.
Ind. de Tecidos Lyon Enver Chede
N9 537.137 - Tad. - Cia. Gestart
149 558.482 - D-Deseja Dedetizar
óleos Vegetais - el. 14.
Disque Duletizan-431327 Waldimi- 149 560.917 - Tinturaria Ypiranga S.A. - el. 34.
IP 537.188 - Tari - Cia. Cestari ro Pereira de Mello - cl. 2.
- Antônio Fernandes Cravo - elas- ver
Ns. Chada
563.165
- 563.169
- LyonLyon
Eu- Ind.
de Tecidos'ie.:s. de Claes Vegetais - ci. 15.
N9 560.164 - Videovision - Cine- se 33.
560.925
Águia
Aço
TemiEnver
Chede
S.A.
eis.
37
e
24.
518.766
Re-Vendas
ReN.,
matográficas Polifilmes Ltda. 149
N° 564.056 - Eterno - Antônio
V. ...das Ltda., - cl. 38.
el. 32.
ma S.A. - el. 8.
535.642
Sahara
Yoshio
N?
149 560.264 - Contemporânea Ns. 560.926 - 560.931 - 560.932 Pereira Barbosa - el. 40.
&.rara• cl. 6.
Contemporânea Músicas e Instru- - 560.933 - 560.934 - 560.935 -1 149 564.060 - Cisai - Cia. Ind.
Belgo Brasileiras - mentos Ltda. - el. 9.
936 - 560 - 938 - 560.939 - do Sisal - cl, 27
560 -942
N9 541.309
560•943 - 560 • 944
Inda. Metalúrgicas Belgo-Bras. S.A.
•
Co- 560
N9 .560.331 - Copacarnes
560.943-- 560.947 - 560 . 950 I N9 559.353 - Dr. Scholl - The
. 5.
. 41.
.
Scholl Mfg. Co. Inc. - el. 36 (com
- 560.952 - 560-.954 - exclusão
Na. 550.164 - 550.165 - 550.169
N . 560.483 = CRA Original - Cel- 560,951
da expressao "Tóda Espa560.955
7
560.95
560.959
e
Novoca,bulario, t:titinia Página so Rodrigues Alves -- el. 49.
de).
Alce,
Arara,
Bisão,
Bisão,
Cachalote,
•
E,mprêsa Gráfica No 560.493 - Transamericana Radiovariedades
Cachalote, Delfin: Espadão, Espadão, Na. 559.359 - 559.362 - CanO Crtrztiro S.A. - cl. 32.
nr p . e Irnp. Transamericana Ltda. IGirafa,
f
••
Can e Fiorentina - São Paulo Al- el. 16.,
amo, Lhama, Onça Pintada, Onça pargatas S.A. - cia. 39 e 32.
149 555.519 - Seleção - Seleção
N9 560.511 - Jun Brasil - Guerra
Ind. e Com. de blaveis de Ferro Amadi
Pintada,
Pantera,
Rinoceronte,
Ri149 559.398 - Teibi - Tecelagem
& Fernandes Ltda. Ltda. noceronte, Tubarão, Tucano - Aço Ibirapuera S.A.- - cl. 24.
GOIne3
560.817
Tertulia
149
Torcima S.A. - eis. 1 - 8 - 1 - N9 559.389 - Adesber - Ind. e
N. 555.817 - Funditerro - Me- Spigai 8; Cia. Ltda. - el. 41
cúnim '7acional de Máquinas Ltda. N9560.818 - Condueta - Editora 8 - 1 - 8 - 1 - 1 - 8 - 1 - 8 -1 Com. Adesber S.A. - el. 36.
-- c/.. 6.
8-8-1-8-1-1-8-88 (com exclusão dos artigos indicados 249 559.402 - POP - Confecções
N9 556.054 - Moseato do Vala - Conducta Ltda. - el. 32.
POP Ltda. - e/. 36.
149 560.819 - 317 x 3T - Lonas pela seção).
João Comerlato & Cia. Ltda..
249 559.410 - Monobloco - São
Limara Ltda. -- el. 31.
el. 42.
149
560.964
Vetetrin
Bristo/
Paulo Alpargatas S.A. - el. 32.
N9 558.019 - Beprage - Metalúr- , N9 560.323 - Wy/erson - WyIer- Myers Company - el. 2.
149 559.420 - Tip Top - Fab. de
gica Beprace. S.A. Ind. e Com. - son S.A. Ind. e Com. - el. 3.
Linhas
Adonis Ltda. - al. 25.
Wyler• 149 560.824 - Wylerson
el. 5.
•-•
son
S.A.
Ind.
e
Com.
el.
33.
559.424
- Farila - J. R. Geigy
149
AVISO AS REPARTIÇÕES
N 9 558.044 - Ciro - U - Latia
S.A. - cl. 2.
149 560.829 - Cydelte - Roberto
Vapor Corp. - el. 6.
• reBLICAS
149 559.425 - Surella - Anton Jud
149 558.150 - Interbrasil Meh-- José Puharre - cl. 8.
- cl. 10.
sen Ne/une Mouamad & cie. - clas- 149 560.833 - Liget - Liggett k
O Departamento de ImN9 559.432 - 1:Tnistel - The UniMyers Tobacco Company - el. 44.
prensa Nacional avisa às
se 36.
teci Steel Companies Ltd. - cl. 21.
N9 560.835 - The Sea Is Our GarRepartições Públicas em
149 558.250 - Aleijadinho - Alei149 559.435 - Stork - ArMOUT and
jadinho Artes e Decorações Ltda. - deu - O Mar E Nosso Jardim geral, que deverão proviCompany - cl. 46.
Provimi do Brasil S.A. Ind. e Com.
denciar a reforma das assiel. 40.
naturas dos órgãos oficiais,
149 559.438 - Inovar - Inovar
149 558.257 - Vick - Itichardson - cl. 41.
N9 560.842 - SFR Decor - Seiaté o dia 29 de fevereiro
Marrei' Inc. - el. 48.
Química Ind. Ltda. - el. 2.
•corrente, a fim de evitar o
149 558.329 - Santa Ceia - Pada-1 bsttatige Feuerloschanlagen Gesells149 559.441 - Aqualva - Inovar
cl. 11.
- el. 49.
cancelamento da remessa
ria e Contataria Santa Ceia Ltda. - chaft Rud. Otto Meyer
Tarl.
149 560.853 - Casa Verde - Pôsto
el. 41.
a partir daquela data.
N9 559.447 - Vetsipi an - Vestiplan Ind. e Com. de Roupas Ltda.,
249 558.338 - Jornal Editorial -1 Casa Verde Ltda. - el. 47.
jetos para Açucar e Álcool
Casa Editdra Vecchi Ltda. - el. 32.
-- Cl. 36.
•

N9 559.451 - Super Pack - Super
Pack Artes Gráfcas Ltda. - cl. 38.
N9 559.453 - Doucela - Fale. de
Doces Cristal Ltda. - cl. 41.
N9 559.454 - Martinelli - Cerâmica Markinelli Ltda. - cl. 16.
N9 559.472 - Meara Fix - Ind.
de Calçados Norid Ltda. - cl. 36
• (com exclusão da expressão Em Geral).
Titulo de estabelecimento deferido

N9 552.202 Televita Televita
Pioduções e .Propaganda Ltda. el. 33 - Art. 97 n 9 1.
Na 554.102 - Modacôr - Modacôr
S.A. Colorações Texteis - cl. 33 Art. 97 n9 1.
• N9 555.015 - A Pernambucana Ltintigren Tecidos S.A. - ci. 23 Art. 97 n'Al.
Ns. 555.016 - 555.020 - A Pernambucana - Lundgren Tecidos
S.A. - cl. 23 - Art. 97 n9 I.
N9 558.015 - Rodoviária - Joalheria Rodoviária Ltda. - cl. 13 Art .97 n9 1.
N9 558.641 - Alternar - Jdsé Esteiem - el. 33 - Art. 97 n9 1.
N9 560.827 - Boutique Cidnez Valia az Ayres Ltda. - cls. 12 13 - 14 -23 - 24 - 25--- 36
48 -• 49 - Art. 97 n 9 1.
In19 560.844 - Mempower - Sérgio
Per peira de Queiroz Cotrim, Auriphebo Berrance Blindes e João de
Almeida Sampaio - ci. 33 - Art. 97
nÓ 1.
N9 560.868 - Cafeeiro. e Cerealista
Garcia - Cafceira e Cerealista Garcia tda - eis. 33 e 41 - Art. 97
119 1.
• Na 559.436 - Casa Conceição eaverel Brito Oliveira - el. 41 Art. 97 u 9 1.
Frase. de propaganda deferida

N9 560.339 - Charme é Isto
Charme é Vestir Com José Luis
el. 33 - Art. 101 .
Sinal de propaganda deferido

N9 518.624 - Excursões Felizes
Universal Service - Universal Service Passagens e Turismo Ltda. ci. 33 - Art. 101.
N9 560.984 - Venba Propaganda
e Arte - Santo Albuqueraue & Cia.
Ltda. - cl. 33 - Art. 101.
Insígnia deferida

N9 559.465 - Bradial Bradial
Vaide Souza & Ca. Ltda. - cl. 33
- Art. 97 n9 1.
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N9 565.568 - Marca Cystalgin N9 559.367 - Intereol Corretora e
Classe 3 (três) - Requerente - LaMarítimos de Antonina Ltda.
boratório Helios Ltda.
Adm. de Seguros Ltda.
N9 559.373 - S. Patrício de Al- N9 555.789 - Marca Leite de Rosas - Classe 3 (três) - Requerente
meida.
- Laboratório Leite de Rosas S.A.
Diversos
N9 565.861 - Marca Centro CoN9 537.185 - Cia. Cestari Inds. mercial Santa Maria - Classe 10 Prossga-se.
de Óleos Vegetais.
Requerente -- Centro Comercial Santa Maria S.A. - Com as exclusões
de: Cadeiras para clínica médica,
mesas de operações, e mesas para
Expediente da Seção
curativas.
de Interferência
N9 566.191 - Marca Sonhar Bem
- Classe 36 - Requerente - De
Rio, 1 de fevereiro de 19.68
Millus Ccmércio e Indústria de Roupas S.A.
Marcas deferidas
N9 66.333 - Marca Mitsund Classe 6 (seis) - Requerente -- Itsuo
Termos:
Moribe - Com exclusão de -"mineraN9 540.767 - Marca O Dirigente ção e pontos gigantes".
Construtor - Classe 32 - Reque- N9 566.334 - Marca Miteumi rente - Publicações Educacionais Classe 8 - Requerente - Itsuo Moribe.
Limitada.
N9 456.648 a- Marca Mead Johnson
N9 566.340 - Marca Manisa Enclochintica - Classe 3 - Reque- Classe 11 - Requere.nte /vIangels
rente - Mea.d Johnson & Company. Industrial S.A. - Com as exclusões
N9 544.617 - Marca Dama do Sia de: arpões, arpões de carregar, lâlendo - Classe 17 - Requerente - minas de barbear, navalhas para
Mário Cavallari Jr.
barbear, válvulas sanitárias para des-N9 544.740 - Marca Marisol - carga automáticas nas sentinas.
Classe 41 - Requerente - Socieda- N9 566.433 - Marca Treze •- Cls.
de Distribuidora, de Óleos Vegetais 22 - Requerente - Bazar 13 Ltda.
566.559 -- Marca Epsom-Hyl
Limitada.
Classe 16 - Requerente - FábriN9 545.161 - Marca Radiolandia -ca de
Rotinas Epsom S.A.
- Clasáe 40 - Requerente - RepreN9 66.670 • - Marca Redimo sentações Radiolândia Ltda.
N9 51.156 - Marca Petinho - Classe 8• - Requerente - Soares &
Classe 41 - Requerente - Edgar Cia.
Cavalcante, Filhos & Cia. Ltda.
N9 568.053 - Marca Actifedrin N9 553.324 - Marca Pedreiro - Classe 3 - Requerente - LaboratóEmprêsk
Classe 32 - Requerente rios Burroughs Wellcome do Brasil
Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Com exemplares de fie. 9-11.
N9 553.328 - Marca' Policial em 1'9 569.196 - Marca Eberle - Ci.
Quadrinhos - Classe 32 - Requeren- 18 - Requerente - Metalúrgica
te - Emprêea, Gráfica "O Cruzeiro" Abramo Aberle 5.A.
N9 569.308 - Marca P
Classe 28
Sociedade Anônima.
• N9 553.54)0 - Marca Luedan - - Requerente - Polenghi S.A. Brasileira de Produtos AliClasse 38 - Requerente - Cartona- Indústria
mentícios - Com exclusão de ”pug em Luedan Ltda.
xadores de água para uso doméstico
N9 554.777 - Marca Fálha da Ba- e pasta adesiva para correias, e sem
hia, - Classe 32 - Requerente - direito ao uso exclusivo da letra "P".
Américo de Souza Carvalho.
N9 554.833 - Marca Produfer - N9 569.372 - Marca Gyrol - ClasClasse 5 - Requerente - Produfer se 1 (um) - Requerente Edwim
- Produtos de Ferro Comércio e In- Fred Drzchaty.
N9 569417 Marca Choquelieln dustrial Ltda.
Classe 3 - Requerente - Indústria
555.125
Marca
LM
CiasN9
Brasileira . de Produtos Químicos Soee 28 - Requerente - LM - Indús- ciedade Anônima.
Artefatos
Plásticos
Ltda.
de
tria
• N9 569.564 - Marca Natason N9 555.465 - Marca Santa Rita Classe 8 - Requerente - Sonata Inde Cássia - Classe 36 - Requerente dústria de Aparelhos Eletrônicoa Li- Fábrica de Chapéus Santa Rita d mitada - Com exclusão de apareCássia Ltda.
lhos de barbear.
N 9 555.762 - Marca Labtrônios N9 569.567 - Marca Sonatina Classe 8 - Requerente - Labtronics
Classe 8 - Requerente - Sonata
Eletrônica Ltda,
Indústria de Aparelhos Eletrônicos
N9 556.625 - Marca Alpestre - Limitada - Com exclusão de apaClasse 41 - Requerente - Polinghi relhos de barbear.
S A. - Indústria Brasileira de Pro- N9 369.586 - Marca Sonax -- e Cl.
dutos Alimentícios - Com exclusão 8 - Requerente - Sonata Indústria
de "frituras" e "refeições prontas". de Aparelhos Eletrônicos Ltda. N9 556.815 - Marca Limiarte - Com exclusão de aparelhos de barClasse 16 - Requerente - Limiarte bear.
Indústria e Comércio Ltda.
569.636 - Marca Casar ClasN9 536921 - Marca Yung Zeng - N9
46 - Requerente - Colgate-PalClasse 41 - Requerente - Yung se
molive
Company.
Zeng
Indústria e Comércio S.A.
N9 569.641 - Marca Hydrolastic
N9 558.040 - Marca Diário do Dis- - Classe 21 - Requerente - Moulco - Classe 32 - Requerente - Te- ton Developments ,Limited.
levisão Faccelsior S.A. - Com os
N9 569.723 - karca Corbera exemplares de fls. 10-12, com exclu- Classe
6 - Requerente - Cordem
são de "agendas".
Indústria e Comércio de Máaainas
• N9 559.021 - Marca - O Mundo e Ferramentas Ltda. - Com excludas Crianças - Classe 38 - Reque- são de bombas hidráulicas, bambas
rente - Enéas Queiros - Com ex- centrifugas, bombas rotativas, bomclusão de "flâmulas".
bas a pistão, e bombas de Con'..bustiveis para motores.
N 9 560.641 - Marca - Romance
das Palavras - Classe 32 a- Reque- N9 569.931 - Marca National Classe 8 - Requerente - Union.
rente - Clóvis Prates.
N9 560.696 - Marca Casa Arthur Carbide Corporation.
- Classe 1 (um) - Requerente - N9 569.92 - Marca National Casa Arthur Armarinho S.A. - Classe 8 - Requerente - -Union
Com exclusão de tintas de hada a Carbide Corporation.
espécie, lacas, vernizes, esmaltes, es- N9 560.933 - Marca National maltes para pinturas para revestir Classe 8 - Requerente - Union Car,M1111

•

-

•

reas indeferidas
Na 556.048 - Dumelhor - Queriri
S.A. Ind. e Com. - cl, 38.
N9 556.461 - História Lustrada Editôrte Bras. de Livros e Revistas
Edibras Ltda. e-- cl. 32.
N9 560.261 - Andreense
Engarraladora Andreense Ltda. - cl. 42.
N9 560.996 - Moldes Para Costuma Elegante - Solidário Gavira cl. 8.
Frase de propaganda indeferida
r- -n . 197 -- Do Melhor Fio o
Melhor Tecido - Fiação São Manuel
22 - 23 - 24 - 28 --

31 -- 34 -- 36 - 37 e 40.
N9 560.067 - Mossor6 Alimenta
Mais "- Cervejaria Columbia S.A.
- ci. 42.
Exigências

Termos com exigências a
.ciamprir:
N9 559.349 - Decler Roupas S.Á.
N 9 559.250 - Decler Roupas S . A .
N" 559.351 - Dacler Roupas S.A.
N9 559.364 - Sermara Serviços

kletais.

bide Corporation.

N9 545.665 - Marca Captain's Bar
- Classe 41 - Requerente - Companhia de Hotéis Comodoro.
•

Título comercial deferida

N9 431.150 - Titulo M.S. Cias.
se 50 - Requerente - Organização
de Imóveis M. S. Ltda. - Registrese de acdrdo com o artigo 67, n9 1, do
Código.
N9 545.029 - Titulo Canal Clube
de Pesca e Ski Guarujá, - Classe 33
- Requerente - Somei - Sociedade
Melhoramentos e Incorporações Limitada - Registre-se de acôrdo com
o artigo 97, n9 1 do Código.
N9 545.599 - Título Captain's Bar
- Clames 41, 42, 43, 44 e 33 - Requerente - Companhia de Hotéis
Comodoro - Registre-se de acardo
cem o artigo 97, n9 1, do Código.
N9 545.600 - Título - Capitain's
Bar - Classes 41, 42, 43, 44 e 33 Requerente - Companhia de Hotéis
Comodoro - Registre-se de acôrdo
com o artigo- 97, n9 1, do Código.
N9 545.603 - Titulo Capitain's Bar
-- Classe 41, 42, 13, 44 e 33 - Requerente - Companhia de Hotéis Comodoro - Registre-se de acôrdo com
o artigo 97, 119 1, do Código.
N9 545.604 - Título Capitain's Bar
- Classes 41, 42, 43, 4,4 e 33 - Requerente - Companhia de Hotéis
Comodoro - Registre-se de aderdo
coro o artigo 97, n9 1, do Código.
N° 555.336 - Titulo A Caltural
Classes 8, 9, 13, 15, 25 e 32 - Requerente - Brasiluso - Difusora
Cultural Ltda. - Registre-se de
acôrdo com o artigo 97, n9 1, do Cod igo.
Sinal de piepaganda deferido
N9 569.931 - Sinal Emblemático
- Classes 22 e 31 - Requerente Fábrica de Linhas Setta S.A. - Registre-se de acôrdo com o artigo 101.
do Código.

Insígnia comercial deferida'
N9 555.143 - Insígnia Hewar
Classe 33 - Requerente - Hewae
Rejfresentações Gerais Ltda. - Registre-se de acordo com o artigo 95,
do Código.
Marca indeferida
N9 258.767 - Marca Elgogaz
Classe 8 - Requerente - Eletro Comando Ltda.
N9 551.627 - Marca Café Itaquiri
,- Classe 41 - r Requerente - Alceu
Cunegattia Marques,
N9 551.984 - Marca Halcron Classe 36 - Requerente - Lanifício
Abib Cury S.A.
N9 552.11 - Marca Café Realeza
- Classe 41 - Requerente - santiu
te Irmãos Ltda.N9 552.857 -- eloanido. - Classe 41
- Requerente - Irmãos Scrivante.
N9 553.086 - Marca Magazine
Bandeirante - Classe 32 - Requerente - Erotides Dias de Oliveira.
N9 53.211 - Marca Três Glórias
- Classe 41 - Requerente - Indústrias Reunidas Très Glórias Ltda.
N9 553.233 - Marca Café Pery
Classe 41 - Requerente - Sociedade Industrial de Moagem Ltda.
N9 553.525 - Marca Sucesso 42 - Requerente - Bar e Restau-e
rente Sucesso Ltda.
N9 553.718 - Marca Monark
Classe 21 - Requerente - J. Venta
Cia.
eN9 554.669 - Marca Figaro - CI.
32 - Requerente,- António ,Fernane
es Peleira Marques.
N9 555.211 - Marca Unilirás
Cl. 8 - Requerente - Unibras União de racibidores Sul-Brasil Lia
mitada.
N9 555.712 - Marca Scandalli Classe 9 - Requerente.- &andana

SO4 Tárçarfeira

6

•
do Brasil, Lnchlstria e Comércio de
Instsumentos Musicais S.A.
N 9 555.973 - Mar-c.a Banwest 'Classe 8 - Requerente - Segam°
, Weston Limited.
N9 555.996 - Marca Brigue - Cl.
.44 - Requerente - Fábrica de Cigarros Caruso S.A.
N9 556.194 - Marca Ker Classe 46 - Requerente - Construtora
Ker Ltda.
NO 556.201 - Marca J.- Serrano Classe 37 - Requerente - Testa J.
&emano S.A.
NO 556.465 - Marca N. S. da Penha - Classe 35 - Requeresete Luiz Ribeiro Victória.
NO 556.530 - Marca Untvidro
Classe 14 - Requerente - Nan.sur
Jate Faxhat.
N9 536.583 Marca Marinho Milton - Classe 21 - Requerente Comercial Marinho-Milton Limitada.
N9 556.934 - Marca Primavera Classe 23 - Requerente - Cotonificio Leite Barbosa S.A. - e
N9 556.967 - Marca Primor Classe 46 - Rectuerente - Antônio
Ferreira Néo & Cia.
N9 559.800 Marca -- Kron Classe 5 - Requerente - Industrias
Elétricas Kron S.A.
N9 560.622 - Marca Eletromagnus
Ltda. - Indústria de Materiais Eléte aos - Classe 8 , - Requerente Elstromagnus Ltda. - Indústria de
.
Materiais Elétricos.
N9 560.712 - Marca Relâmpago
Branco - Classe 1 - Requerente Iteven Industrial Ltda.
N9 561.203 - Marca Pecuarista_ Classe 6 - Requerente - Pecuarista
D'Oeste -S.A. -_ Comércio e Indú.s•
taa.
N9 562.710 - Marca Fiatex - Cl.
22 - Requerente - Faitex S.A. Ltd-alaria Textil.
Na 562.714 - Marca Fieitex - Cl.
34 - Requerente - Fieltex S.A. 'nal:ata& Teatil.
N9 566.086 - Marca Sojita - Cl.
ão
41 - Requerente - Organizaç
. Farmacêutica Mivite Ltda.
NO 564.387 - Marca Apetite - Cl.
41 - Requerente - Ccenpahlas Swift
do Breai.
NO 556'.946 •- Marca A Tribuna r‘
Mar - Clame 32 - Requerente Manar Omena de Oliveira.
NO 566.662 - Marca Norte Sul Classe 16 - 'Requerente - Terraplanaeem Norte Sul Ltda.
• Ni? 588.742 - Marca Armoni - Cl.
3t, - Requerente - Armorda Mame- fatura Busti Soe. a R.L.
Marca haesita - Cl.
56e.901
46 - Requerente - Wapda Vedava• to Somato.
• NO 5e6.919 - Marca Souplesse Classe 26 - Requerente - Modas
&nu:gesse Ltda.
NO 569.125 - Marca SC0- Lula Classe 98 -- Requerente -- ri/UM/axila

de Calçados São Luiz Ltda.
N9 569.123 - Marca Contraforte
- Classe 39 - Requerente - Ptreal
V.A. - Companhia Industrial Era.NO 569.573 - Marca Sonata - Cl.
W - Requerente - Sonata 'adastra
de Aparelhos Eletrônicos Ltda. N9 569.698 - Marca Bom Amigo
••• Cl. 41 t- Requerente - Indústria
e Comercio Cafés Escolhidos Ltda.
N9 569.753 - Marca Molabras Caísse I/ - Requerente - MoLabras
- Molas Brasileiras Ltda.
CARVALHO - Pi 21-26 - 3-2 •
N9 569.797 - berma Cherry - Cl.
8 - Requerente - Indústria Eletrea
• alce Cherry Ltda.
NO 569.822 - Marca Daniel - Cl.
36 a- Requerente - Cqiefecções
laiel .- Ltda.
NO 69.92 - Marca São Francisco
a- Classe 41 - Requerente - Merkantil de Can- São Francisco S.A.
NO '11.128 - Marca Frical - Classe 41 - Requerente - /Pacta - Pro-

dutos Alimentícios Ltda.
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Zígnia, nas classes 25 e 33, de acôr- 9 586.250 - Ben Zion Katz.
do caiu os novos „exemplares apre- N 9 587.364 - Toering Cube do
N9 566.137 - Titulo - Fábrica sentados.
de Móveis Santa Catarina - Classe •149 556.047 - Damelhor - Propa- N9 .524.446 - Mido G. Schaeren
33 e 40 - Requerente - Octávio ganda Ltda. - Prossiga-se como in- & Co S.A.
NO 586.448 - 586.449 - 586.453 Bacchi Hurpla.
nas classes 23 e 33, de acôr- 586.454
- Mido G. Schaeren & Co
NO 561.028 - Titulo Cafeeira são signia,
do
com
os
novos
exemplares
apreseSociedade Anônima
José - Classes 33 e 40 - Requa-. sentados.
NO 86.459 - Labor= Farmacéurcnte - Cafeetra São José Ltda.
N9 569.337 - Pirela S.A. - Com- Uca Sociedade Anônima.
panhia Industrial Brasileira - Pros- N9 586.477 - Café• Amazonas LiNome comercial indeferido
siga-se na classe 21.
miada. .
N9 249.210 - Sociedade Vinhos 149 586.433e - Monteiro & Siqueira
NO 555.734 - Nome Soutien Mana
Ltda. - Requerente - Soutien Unido Ltda. -- Proesiga-se.
Limitada
Aliami Ltda.
Ne 586.497 - 588.502 - 536.505
- Fernando Carvalieo Gomes.
Sinai de aropaganda indeferido
Expediente da Seçéi,‘
N9 556570 - Torino Modas e
de • ame Fqrmat de Marcas Confecções Ltda.
NO 562.470 - Sinal Sharmont N9 586.722 - Otal - Org. Téçnica
Clreeee 48 - Requerente - Walfrido
Rio, 1 de fevereiro de 1968
de Administração Limitada.
lanam Kenuner.
NO 566.919 - 58e.920 - 586.921 Exigências. "N9 542.136 - Sinal - Mesbla =46.922 -• 536.923 - 536.925 Artigos de hoje preços de ontem Urinas com exigências a cumprir: 585.965 - 588.927 - 586.929 Classes I 2 - 3 - 6 - 7 - 8 586.930 - 524.931 - 5e6.932 9 - 10 -- 11 - 12 - 13 - 14 -15
N9 498,649 - Petistil Modas In- 586.933 - 583.934 - 526.935 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 fantis S.A.
- 586.937 - 526.938
- 24-25-26-27-28-29- Ne 584.987 - Irmãos Parada Ote- 586.966
Davis
Sa Com pany. •
30-31-32-34- 33- 36-37 ro Limitada.
'
N9 536.942
Onofre Mateus da
- 38 - 39 - 40 - 44 . - 46 47 NO 585.432 - Antônio Casal° Fi- Silva.
48 e 49 - Requsrente - Mesbla Solho.
149
588.951
*Bandaaan
Doces Li^
ciedade Anônima
NO 585.441 - Matamra & Cia. Li- mitada.
mitada.
586.981 - Pavulaek & SeleFrase de propaganda indeferido
wanck.
NO
585.781
Anchieta
TecelaN9 569.917 - Frase-Mullan - A
e Comércio de Lonas Ltda.
• Ne 587.003 - Lanches Recreio dia
Loja amiga da mulher elegante --- gem
ÇO 586.010 - Oscar ZilbergIeid.
Gonzaga Ltda.
a/asee 36 - Requerente - Mallen
- Confecções Indústria e Comércio NO 586.030 - Barros, Andrade & 149 587.016 - 586.018 - Les Fila
Cia. limitada..
D'Ed, Gterstlich S.A. Your I/IndusLimitada.
trie Chimique.
NO
586.0663
,Ceres
Propaganda
N9 553.284 e- Frase-Brim Coringa
/O 587.204 - Gráfica Yoihibrás
não encolhe - Classes 23, 32 e 35 - Limitada.
Limitada.
Na
586.099
Indústria
de
Piás-Requerente - São Paulo Alpareatas anda Jundiá Ltda.
NO 587.250 - Mantida Comercial,
Sociedade Anônima.' N 9 586.110 - Fiação de Linho e Industrial e Importadora S.A.
N9 554.134 - Frase - Usar Eska"- Banir
S.A.
NO 587311 - Valvotécnica Indús707 é a maneira meie - inteligente de N9 581.
3.111 - Fiação de Linho e tria de Válvulas Ltda.
fazer economia - Clame- 2 tdoise - leamir
S.A.
' NO 587.331 - Tourang Cube do
aro/ industrie, e Comércio S.A. ProBrasa.
N9 586.116 - Traneeg Ltda.
dutos Químicos.
N9 587.392 - QUIMIndústria FuIN9 586.131 - João Torres.
minan
149 586.191 - Brazeot Ltda.
,Exigências
149 581.416 - Ana. Industrial
N‘, 536.230 - Dr. Karl Thcirese
Termos:
nate
G.M.B.H.
Requerentes com exigências a cumprir Ne 564.232 - Ciba Société AnonyN9 587.445 - Francisco Salvador,
ene.
• ,
Roberto.
N9 63.637 - Sociedade Radica-Elaa 557.450 - Pavimentadora e
dorado dos Navegantes Ltda.
Cosaaccutora Caravellas. Ltda.
• N9 541.468 - Bar, Restaurante e
Ne 587.451 - Farmácia-Santa Ana
laz,zazia Silvio Romero .Ltda.
•
eela Ltda.
NO 5551302 - Acidas Piovesan SoN9 527.40
COLEÇÃO DAS LEIS
Com. e Ind. de Calciedade Anónima Indústria e •Cemerçados Hilda-Ltda.
,N 587.461 - Cem. e Ind. de CidN 9 555.640 - Joe. Country: Clube.
çades Bilha Ltda.
-.
-1967
Na 555e7614 - Indústria- de Imper14 9. 587.464 - Ind. de Plásticos
meabilizantes Paulsen S.A.
l'Argos Ltda.
NO 556.382 - Rio Foto Grupo.
149 581.466 - Discotex Indústria
VOLUME VII
N9 556.500 - Companhia Distride Usam de Falimento Ltda.
buidora de Parafusos.
ATOS D0'. PODER
149 587.4e4 - Carne:a - Cia. blexLEGISLAMO
N9 556.741 - Koslowelty & Cia..
cantil de aantos.
Na 536.795 - Trornet - Reflua149 587.496 - Chaiin Pup.
ATOS LEGISLATIVOS' 1.30.
pões de 'Sal Ltda.
N9 587.503 - Ciar/lesa - CompaPODER
EXECUTIVO
1
249' 564.494 - Mário. Paluzi.
nhia Mercantil de Santos.
NO 566.150 - Arnaldo Cunha CamLeis de outubro a dezembro,
Ne 537.538 - Errar Ind. e Comérame
cio de Tecidos S.A.
Divulgar,ão O" 1.031
Nff
587.891 - /t/forillO Gor.itlim Coa149 566279 - Fábrica de Macarrão
URU/.
•PREÇO NCr$ 4,00
e Conservas Massas Ltda.
NO 587.740 -- Braga . Capoamd. IJa
NO 537.033 - Comestíveis •Man-i
mitada.
guelra Limitada.
VOLUME VIU
Na
587.769 - Lab. Captvan Ltda.
NO 567.764 - Piastifiex S.A. In-I
NO 588.024 -'Sie/ - Soe. InsATOS DO PODER
&estria e Comércio.
taladora de lascrítõrice Ltde.
Ne 568.659' - Metalúrgica Igueeeú
EXECUTIVO
Sociedade Anónima.
.N9 90.045 - Prods. Roche QuíDecretos de outubro a dezembro
micos. e Farreacéuticoe
NO 568.712 - Comércio de. Móveis
•
Divulgação a* 1.032
149 584.98e - Antônio Fiorini João Ramalho Ltda.
Fica retificado o cliché publicado era
Na 568.931 - Federação das InPREÇO NCr$, 18,00
24-4-63 título Cerentaa São Jorge dústrias do itado da Guanabara ei
A VENDA: .
Centro Industrial do Rio de Janeiros
r Cana 16.
• 'NO 386.399 - Tritity Equipment
Na Guanabara
N9 • 563.940 - Laboratório Pierrel
Corp - Fica retificado elichA emDoem Sociedade Anônima.
Seção 'de Vendas:
alando
em. 2.-7-63 localizado nos149 569.223 - Distribuidora Bella-1
Lados
Unidos - Marca MP - ClasAvenida
Rodrigues
Alves
a'
1
ter Limitada.
se 8.
Agência
,Sla 569.716 - tUlitar Indústria e'
• NO 583.918 - Park Davis Se Com• Ministério da Pezencla Comércio S.A.
pany -- Fica retificado o clichê puNe 669.718 - Utilitar Indústria e
Atende-se• a pedidos pelo
bileado em 8 de julho de . 1963 ,
Comercio S.A.
Serviço de Reembóiso Postal
Classe ‘3.
Mana Embkmática
Era Bra-aifia
N e 556.924 - Park ravis ti Com1)1versoe
Na sede do O.L. N
•nany - Fica reatiesesees o chatet pu•
blicado eia a-a-Ga alarcaEf.mblee
aam.elbor
V- 536.646
Peoea-mática - Cl. 3.
geada Ltda. - Prossige-se same iu- •
e
•

Titulo conercial-'indeferido

N

149 •

El-

wwwn•nn••n••
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NO 586.928 - Parke Davis & Com- NO 587.591 - Itagyba Embalagens I Polimar Empacendimentos e Admi- Labs. / Organon do Brasil Ltda.
pany - Fica retificado o clichê pu- Plásticas Ltda. - Prossiga-se com as nistração S.C. Ltda. (oposição ao (opcsição
ao têrmo 817.016 marca
blicado em 8 de julho de 1963 - vias de fls. 8-10.
têrmo 827.376 .harca Polkar",..
Dexon)'. _
Marca Einblematica - Classe 3.
N9 587.627 - Salomão Vaimberg.
N9 586.983 - Pavulack & Sch- - Prossiga-se substituindo a ci. 50 Ind. de Móveis de Aço Onda Ltda. Inds. Químicas Anhembi ta A.
(oposição ao térmo 822.012 marca (oposiçã oao térmo 824.309 marca
wanck - Fica retificado o cliché pu- pela 38.
blicado em 8-7-£3' 2- Marca Princesa NO 587.659 - Mozambo Modas Li- Na Onda).
Cimel).
- Classe 43..
Rathmans of Pall Mall isimited
mitada. - Prossiga-se substituindo São Paulo Alpargatas 8 A. (oposi
• NO 587.391 - Quimindústria Fuárni- a cl. 33 pela 36.
(opos iç ão aos têrmos: '795.259 ção
ao
têrmo
823.695
marca
Stick)'.
nan Ltda. - Fica retificado o clichê N9 587.665 - Auto Peças e Ofici795.260 marca, London).
Publicado em 10-7-63 - Marca Fula na É Aqui Ltda. - Prossiga-se in- Albert Julius Scheneider (oposição Moto Importadora Ltda. (oposição
initiante - Classe 2.
cluindo a cl. 33 (oficina de consér- ao têrmo 820.086 marca Imperial). ao têrmo 816.446 marca Nevada).
N9 587.446 - Fernando Barnaba to).
ABC Rádio e Televisão S.A. (opo- Lesar Industrial Ltd. (oposiçãa ao
- Fica retificado o clichê- publicado N9 587.704 - Pinturas Funchal Li- sição ao termo 825.960 marca térmo 825.11a marca Merlin).
em 10-7-63 - Título Eletrônica Bar- mitada. - Prossiga-se na cl. 38 para A.V.B.).
Indústria de Tinta se Vernizes
naba Indústria e Comércio - Classe papéis semi-impressos.
Gold S.A. (oposição ao termo 824.091
a.
N9 587.705 - Bar e Restaurante Paulo Garcia - (mosiçáo ao têrmo marca KoIci-Set).
N9 587.471 - Pirofer
Indústria Portugal no Rádio Ltda. - Pros- n9 831.967 marca Cologne Befitley). • Amo S.A. Ind. e Com. (oposição
e Comercio de Ferro e Aço Ltda. - siga-6e na cl. 38 para papéis semi- Bloch Editores S.A. (oposição a0 ao termo 822.885 marca Arrenda).
Fica retificado o clichê publicado em impressos.
Frigorifico Clipper S.A. (oposição
termo 821.688 marca Jóia).
10-7-63 - Marca Pirafer - Classe
ao
têrmo 813.919 nome Agro-Pecuá21.
Pan Produtos Alimentícios Nacio- ria Cliper Ltda.).
N9 587.472 - anotar - Indústria
nais S.A. (oposição ao tèrmo 822.729
NOTICIARIO
e Com. de Ferro e Aço Ltda. - Fica
Sabap S.A. Brasileira de Artefatos
marca Pulpam). Plásticos (oposição ao termo 813.036
retificado o cliché publicado em 10
Oposições
i•
Ind.
de
Linhas
Centauro
de julho de 1963 - Marca Pirofer marca S.A.D.A.P.).
(oposição ao termo 825.534 marca
Classe 5.
Indústria Metalúrgica São Caetano
Davide Campari Milano S.P.A.
T).
NO 527.474 - Pirofer Ind. e Co- - oposieão aos térmos:
S.A. (oposição ao têrmo 822.819 inércia de Ferro e Aço Ltda. - Fica N9 819.381 - título Negronl 18 The Scotch Whisky Association marca São Caetano).
retificado o clichê publicado em 10 Martini.
Pedro Loméu Charles (oposição 80
(oposição ao tèrmo 817.040 marca
de julho de 1963 - Marca Pirofer N9 819.382 - titulo Negroni 18. Whisky de Nobre).
termo 816.035 marca Ipê-Roxo).
- Classe 6.
, Estabelecimentos Manuel da Silva
NO 587.475 - Pirofer - Indústria Torrado & Cia. (Irmãos) - oposição
e Com. de Fano e Aço Ltda. aos térmos:
chê publicado em 10 de julho de 1953
Certificados Expedidos
N9 834.745 - marca Santa Maria.
- Marca Pirofer - Classe 8.
830.406 - marca Santa Maria
NO 537.498 - Acripur S.A. Indús- daNO
PATENTES ,EXPEDIDAS
Reza.
tria e Comércio - Fica retificado o
Incafé Ind. e Com, de Cafés Ficlichê publicado em 11-7-63 locali- nos
Retificação do dia .30 de janeiro de 1968
S. A. - oposição aos têrmos:
zado em São Paulo - Marca Acripur - Classe 12.
N9 819.440 - marca Brasil.
Ficam notificados os requerentes das patentes abaixo mencionadas a
825.922 - marca Brasilinstant. comparecerem
NO 587.563 - Ind. de Alvejantes NO
a êste Departamento no prazo de 90 dias ,a fim de efeN9
825.930
marca
Brazil
Instant
Alvejabem Ltda. - Fica retificado Coffee.
tuarem o pagamento da taxa de acôrdo com o Decreto n9 254, de 28
o clichê publicado efia 11-7-63 Crosfields (CWG) J hnited (oposi- de fevereiro de 1967.
Marca Alvejabern - Classe 46.
ção
aos tormos 821,630 - 821.531 N9 587.763 - Ernst Jacobi & Cu
Kommenditgesellschaft - Fica reti- 821.632 - 821.633 marca Dandy).
ficado o clichê publicado em 12-7-63 Liquid Carbonic Indústrias S.A.
Térroas
Patentes
Patentes
Têrmos
localizado em Alemanha - Marca
oposição aos têrmos 822.236 Augusta Universal Combination - -822.236
- 822.237 - 822.238 Classe 39.
822.239 - 822.240 - 822.241 - (marCalorgas).
N9 588.033 - Movais Agrela Li- caTeto
Administração de sena S.C.
anitada -- Fica retificado o cliché
129.799
77.738
77.727
103.483
publicada em 12-7-63 - Marca Agre- Ltda. - oposição aos termos:
129.069
77.739
77.723
104.266
la
Classe
40.
129.336
N9 824.560 - insígnia.
77.740
77.729
110.422
N9 824.559 - marca 'Iato.
129.437
77.741
77.732
119.640
Diversos
129.417
77.742
Lady Modas S.A. Ind. e Co
77.731
119.824
133.745
77.743
opos'ean aos tênnos:
77.732
124.897
N9 586.156 - Coam - Cia. Ope- N9 825.383 - marca Gladys.
135.118
77.744
77.733
125.145
radora e Administradora de Silos e N9 825.394 - marca Adas.
137.518
77.745
77.734
127.092
Armazéns prossiga-se aubstituin- Artex Tintas 8. A. - oposição aos
137.580
77.746
77.733
127.809
do a classe 50 Dela 38 e exeluinao termos:
77,733
138.135
77.747
127.836
cartazes e letreiros de propaganda
143.431
77.748
77.731
128.508
'825.167
marca
Atintex.
(els:
25).
77.733
128.799
N9 586.588 - Editora Elpa Limi- N9 825.7'71 - marca Atinlux.
tada - Prossiga-se substituindo a N9 825.774 - marca Atinsol.
Shersvin-Williams do Brasil S.A.
classe 50 pela 32.
Tintas e Vernizes - oposição aos thrNO 536.959 - Colas Fixerna Ltda. mas*
15todêlo Industrial
- Prossiga substituindo a classe 1 N9 814.673 - marca 01C.
pela 28.
N9 816.274 - expressão Tonelux
N9 5E6.975 - Expresso Zacharlas
Ltda. - Prossiga-se na classe 38 Vende Com Pouco Lucro.
Têrmos
Patentes
Patentes
TênUos
para papéis semi-impressos.
Frigorifico Serrano S. A. - oposição
aos
Vermos:
N9 587.091 - Safari - Sertões NO 826.383 - marca Girassol.
Org. Promotora de Caça e Pesca Li- NO 828.543 - marca Emblemática.
mitada - Prossiga-se subatituindo a Inds. Elétricas e Musicais Fábrica
classe 50 pela 33 excluindo'impr - sses Odeon S.A. (oposição aos- têrmos:
162.427
06.475
06.468
,141.138
em cartazes, placas, tabuletas e veí- NO 821.070 - título &are° Tape.
06.476
06.469
162.428
culos.
152.687
NO
832.395
titulo
ótica
Imperai
162.817
06.477
06.470
154.580
NO 587.439 - Bar e Petisqueiras. Shopping Center de Caxias.
06.478
162.874
06.471
158.069
7.1co Ltda. - Prossiga-se na clima - N9
833.026
,
marca
Sotape.
163.176
06.479
06.472
_161.811
58 para papéis semi-impressas.
General Foods Corp..-(oposição ao
-06.480
06.473
182.617
161.835
ba, 537.440 - Aaência
têrmo
819.968
marca
Gelito).
•-a
06.470
162.366
Hellinobrasileira Ltda. - Prossiga- Sociedade Brasileira BeneficiadOra
e
se na clame 33 para paae‘a
de
Chá
Ltda.
(oposição
ao
tèrmo
.- n9
1z-opressos - Fica retificado o clic/ai,
817.079 marca Amazonas).
p ublicado em 10-7-63 localizauto era', Julius Neufeld S.A. Ind. o Com.
neJenho Industrial
aão Paulo -- Marca Ileilinobrasfieira (oPosi ç ão. ao termo 818.464 marca
- Classe 38.
Juno).
da Silva Cronômetros
NO 587.444 - Organiaação Palia i Diírld C.Ltda.
(oposição ao termo
S/C - Prossiga-se considerando' Industriais
Têrmos
Patentes
Pat4ntea
Têrmos
818.447 marca -Perfekts.).
Ccestruções como Materiais ea enn-- n9Gessoplac
S.A.
Ind.
e
Com.
de
truções e substituindo a classe 50 Artefatos Para a Construção Civil
pela 33.
(oposição ao termu 624,684 marca
N9 587.589P
laraitaea. - Prossiga-se cora as no- Gessopar).
00.008
163.424
163.423
00.009
. vas vias - cliché pub C ta, a..4 11 Hélio Ferreira Cardoso (opa'110.0
de julho de 1963 - marca L. S.
têrmu 825.079 marca Figura de
'
- el. 33
Saci).
nffi.

n
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NAAFCAS DEPOSITADA
Pubncacao feita de acOrdo cum o art. 109 e seus paragratos do C0(1180 da Propriedade Industrial
Classe: 41 •
Artigos: Cacau, chocolate, artigos de
comeitarla, paaaria e pastelaria, discas, pudáis e pus para puctins • flans
e pos pala ilan.s; cremes e isais Para
cumes, sorvetes e geladas, pós para
sorvetea e gelacios comestileis; geiéia,s
de frutas e pos para geléias de frutas, xarcpes 'á base de .cacau ou de
chocolate, ccaffeitos, bebidas Mio alcoólicas à base de cacau ou de choRequerente: The Carborundum
colate e pós ou concentsados para a
campany
preparaçao de tais bebidas, leite com
Local estaueleciuo: Niagara
Estado de Nota York, Estados Unidos adição de cacau ou de pó de elloColate, conservas de leite; alimentos
da Ame:scs..
dietéticos.
Classe: 28
Artigos: Papéis de fibra cerâmica
N9 838.590
para isolamento térmico, forros, go,xetas, filtros e pata outros fins estruturais onde altas temperaturas
ANYWLAK
e/ou condições corrosivas, estão presen es. Fibras refratárias, materiais
erp bruto ou parcialmente preparaRequerente: Monsanto Cornpany
dos, isolamento térmico, a sapas,
chumaças e massas dissolvidas de li- Local: St. Louis, Estado de Missouri,
Estados Unidos da América.
bras repratárias. Materiais de consClasse: 16
trução.
Artigos;• Comerturas ou revestimentos
para uso em exteriores e interiores.
N9 838.587
Iti2M03 DERAITADOS
EM 12-1-1968 , N9 838.586

FIBERFRAX

14 9

CELAPER'M

838.592

wp

Requerente: Celanese Corporation Requerente: Warren li a.steher CorLccal: Nova York, Estado de Nova
poration
York, Estados, Unidos da América
Local: Mount elements, Estado de
Classe: 22
Michigan, Estados Unidos da
Artigos: Fios e linhas de tôda espéAmérica.
cie, inclusive fios e linhas feitos de
Classe: 11
materiais sintéticos.
Artigos: Elementos prendedores cooperantes1,a saber: Um elemento ou
N9 838.588
estojo soldável e um elemento prendedor adaptado de modo- a ser acoplado c000perativamente com o elemento ou estojo.

CELA RA

Requerente: Celanese Corporation
Local:• Nova York, Estado de Nova
York, Estados Unidos da América •
Classe: 23
Artigos: eTcdios têxteis de tôda
_espécie.

- N9 838.593

NO-110LE

Requerente: Warren Fastener
Corporation
N9 838.589
Local: Mount Clementes, Estado de
Michigan, Estados Unidos da América
.
Classe 11
Artigos: Elementos prendedores cooperantes, a saber: Um elemento ou
soldável e um elemento prenRequerente: ‘.."'elanese Corporation estojo
dedor adaptado de modo a ser acoLoaal: Nova York, Estado de Nova plado
ccLoperativamente com o ele.
York, Estados unidos da América
mento ou /estojo.
Classe: 23
Artigos: Tecidos têxteis de tôda N9 838.594
espécie, inclusive tecidos laminados.

.CELABOND

ROGE'

W9 838.591

Requerente: Indústria de Calçados e
Representações Rogê Ltda:
bocal: Guanabara
Classe 36
Artigos: Calçados para homens, se. nhoras e crianças.
N ç' 332.595

AZTECA
BIJUTERIAS
Olequerente: Buchard Holding
Bociétté Anonyme
Local: Lausane, Suíça
•

•

Requerente: Asteca Biauter'as Ltfia
a Local; Minas Caaari.s

químicos-anti; creosôto; cromatoss
cultura, caldo de: cultura de bactérias; decolaminantes químicos; decopantos quimicos; decoponentes
quunicos; degeladotes químicos; des.'
corantes quunicos; siesengraxantes
quimicos; desincrustantes químicos;.
ciesnaturantes quunico.s; destemperadores químicos; detonantes quimicosantidiluente.s químicos; dioxicios;
persantes químicos; dissociadores qui-.
micos; dissolventes quunicos; .diuretina; dolomita, ou .dolomia
te.s quimicos para indústria; dulcina
para Indústria; emolientes quunicos;
estearatos; estearina; ésteres químicos; e,striquinina para fins industriais;
etano; excitadores químicos; extintores químicos para incêndio; fenilacetanilicio; ferrociaileto; de potássio;
filmes sensuais; fixadores quimicos;
fladino; fluidos químicos para indústria; fluoriareto; fluxos para soldas;
Na. 838.596 a 838.600
fornsiatas; fosfitos; fucrina; gala ,a3;
galhato de bismuto; gases químicos;
glicerina para indústria; glicol; gllTASW
cosidos; hélio; helicopistas-papeis;
Indtistria
hexano; hidrocirato para cópias; hidrogênio; hídrossulfito; hidroxicitronelal; hiposfostatas; humetantes qui-micos; unpermeabilizantes quunicos;
Requerente: Comércio e
ioduretos; manganita; matérias quíRepresentações "Passa" Ltda.
Local: 'São Paulo
micas; matérias sintéticas, produtos
químicos para fabricação de: nitraJ ' Classe 1
nitrooenzina; oxalatos; oxicianArtigos: Substâncias e preparações tos;
tes quimiCos-anti; óxidos; oxigenio;
químicas usadas nas indústrias, na papel
paPel heliogranco;
fotografia e nas análises químicas. papelalbuminado;
pirolusita; pas quíSubstâncias e preparações químicas micos;sensível;
potassa; preparações quinaianticorresivas e antioxidantes, a sa- cm; reautores
quunicos; removedober: abrasivos químicos; absorventes res quimico,s; renovadores
quimis.sos;
químicos:. acelerad or es químicos; reveladores químicas; salicitato,s;
sais.
acordé.sia; acetifisadores químicos; químicos para indústria; secantes
acetatos; acetileno; acetoarsenito; qtainicoa; sodas químicas (inclusive
acetocelulose ácidos; acetona; adesi- cáustica) soluçou quunica,s; sulfatos;.
vos químicos; absorventes químicos; militas; suliuretas; thinner, exceto
agentes químicos; aglutinadores quíde outras classes.
micos; água distilada para indústria;
Classe 2
•
água oxigenada para indústria; aguar- Artigos:
e preparações
rás para indústria; albumina; álcalis químicasSulastáncias
usadas na agricultura, na químicos; alcalinos; alcalinos quími- horticultura„
veterinária e para
cos; álcool para indústria; aldeidos; nas sanitários, na
a saber; ab.sorvente.s
alimentos produtos químicos para quimicos de poeira;
acetato.a usaaos
conservar; alumens; alumina; alvaia- -na agricultura; -acetoarsenito
para ,
des para indústria; amelina ou amen- agricultura; ácidos usados na agriculda; amida; amidina; amido (quími- tura; ácidos usados na horticultura;
co); amidogêno; amônia; amoníaco; ácidos usados na veterinária; ácidos
amonieto; anilina; anticorrosivos
fins sanitários; adesivos mediquímicos; antidetonantas para moto- para
veterinários; adesivos pares; antiferruginosos químicos; -anti- celmeritosos
incrustantes químicos; antimónio; ra fins sanitários; adcandina para
antioxidantes químicos; antitártaro; veterinária; adonis venalis para veantraoono; antraquinona; árgon; ar- terinária; adubos; adubos, sais para;
preparados contras afugentai'
gonina; arsênio para indústria; ati- aftosa,
preparados para; agiutlaavadores químicos; auratos; azéclas- insetos,
dores
químicos
sanitarlos: aglutinasal de; azotatos; autos; azulina; banhos químicos:- bário; barita; baritina dores químicos veterinários; agua
ou baritita; barrilhas químicas; ba- cal desinfetante; água de jovel para
sea químicas; benzeno; benzina; bibo- veterinária; água de potassa; agua
ratos; bicarbonatos para indústria; oxigenada desinfetante; água prepabicloretos; bicromatos; bioquímicos, radas para - veterinária; águas . saniprodutos; bioxalatos; bismutato; bis- tárias; álcalis para agricultura; .almuto; bissulfitos; bltartratos bora- calis para fins sanitários; álcalis pacita; bórax; braunita; brometos; bro- ra veterinária; alcatrão para agrimo; brOmofórmio; 'bromuretes; buta- cultura, produtos de: alcatrão para.
no-gás; cafeína cafeona; cal virgem veterinária, produtos de; alfaiemos •
usado nas indústrias; calcimina; cala medicamentosas para animais; alces;
cios; calomelanos para indústria; aloina;altéat alúmen; amônia para
cânfora; calsomina; carbonatos; car- veterinária; animais embrocações paburetos; carmin; carnalita; caseína ra; animais nociva, preparados paliara indústria; catalisadores quími- ra destruir; animais, pós para decos; cáusticos químicos; cório-óxido sinfetar ou lavar; •animais, remédios .
de: corusa; "torussita; chapas emul- para; antigriptogrânico, produtos; ^
sionadas; chapas senslveis; cianato; antifungus; antiparasitários, producianatos; cianido; clama -cianogênio; tos veterinários; antipirina veterinácianutaro; cianuretos; cinábrio; ensa- ria; apanha niõsca; axgonina; arniios; cloretos; cloridrates; cloro; clo- ca para veterinária; arseniato para
rofórmio como solvente; cobalto, com- veterinária; arsênico para fins sanibinações quirnicas de: colódio; corri- tários; arsénico para veterinária; aspcaisôes ou:miras; compostos quími- safétida para veterinária; atropina
cos; co-ants.s químicos; corrosivos p ara veterinária; babosa para veteClasse 13
Artigos: Aguas marinhas lapidadas,
ametistas lapidadas, alfinetes de gravatas, alfinetes para adornar vestuários, anéis, argolas para usar como
jóias, balangandans de metal precioso ou imitação, berloques de metal
precioso -ou imitação, botões de colarinho, braceletes, brincos,., broches,
contas de metal precioso e pedra preciosa ou imitações, córidon lapidado,
chaveiros, correntes de metal precioso
ou hpitação, para pulso, correntes de
metal precioso ou imitação, para relógio, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas, medalhas, opalas lapidadas, pérolas naturais ou cultivadas, pulseiras, prendedores de gravatas, rubis- lapidados, safiras lapidadas, topázios lapidados, turmalinas
lapidadas e turquesas lapidadas.
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/
alimentos; pudins; queijos;
Ne 838.602
rinária, óleo de: bactericidas para i cOmpoteiras; confeiteiras; copos; cor- servar
guatoos; raoacias; rauanatias; 1
fins sanitários; bactericidas para va- déis- correias; cubesasp cuoos; cies ,,e4;es;,
raçoes para mamais; rapam();
lete/latia; bálsamos para veterinária; calmos para talheres; distintivos, ex- rim; sai;
salame; Vaiai+, ;
banhos para animais; baraticidas; ceto da ciasse 25; aobra„ellças; crivo- SatitilliCtleS;
sardinhas; salga; soja;
barrilhas desinfetantes; benzoato- de lucros; esferas; esguichos; esmaltes, sopas; sorvetes;
SAO CAETANO
camarim; tapioca:
sódio veterinário; benzOlnatol; bicar- exceto odontoiogicos e de toucador; temperos; toucinho;
IND.::BRASIit
tomases;
verroes
espaihadorea
de
água;
espelhos;
esbonato de sódio para veterinária; bitortas; trigo; uvas;-vacheira em animais, remédios para; permacete; preparado; espremeaores; min-sentimos;
Requerente:
Cerâmica São Caesano
xaropes aiimenticios;
biodeto de mercúrio, veterinários; espumadeiras; estojos; extensões; fa- gens; vinagre;
S. A.
salame;
'aspe;
xuxu
brometos veterinários; bromuretos rinheiras; fechos; iiltrosa limes' virEstabelecido
em São Paula
Classe
23veterinários; cachorros-banhos para; gens; Mimas; lascas; iruteiras; fu- Artigos: Teciaos em geral, a saber:
28
Casse
cachorres-produtos para lavar; ca- nis; gados; garraias; gelatina não
de reemos; Datissa; borrfona- Artigos: Anelares e produtos acachorros-remédios para; cachorros-sa- alunenticia; geio; gesso exceto ()dona aparas
ceamos entremeaaos ae; carvao para
de origem animal, vegetai e
bão de; cafeína veterinária; cainita tologico e para constxuçao; gloisos; revestimentos; iazenaas em peças; bados
mineral e arceiatos de substancias
(ou cainite) cal-adubo com base de; giuseina; glutina; gorduras; giz para ituar; unnagem; morim; musselina; guumeas,
sa per: alcatrão preparacal desinfetante; cal inseticida; cál- alfaiates; gomas pseparauas,. não de organdi; pacu-paco; pano-couro; pa- ao para asainaustries;
anais; aparecio antissético; cálcios para agricul- outras ciasses; jarras; jarros; lacres, nos em peça para qualquer lun; par- mos
aa cria, cale, água, jantar e se- .
tura; cálcios para veterinária; calo- exceto de escritorio; lamparinas; la- am; percanna; retamos de tec...tos; irescos;
argolas; aros para
melanos para veterinária; canela pa- va-dedos; lavatórios; leseiras; lico- sarjas; sarjmna; taletas; tecidos era ()amos eadornos;
guardanapos; bacias; nalra veterinária; carbonatos para ve- reircs; mantegueiras; massas prepa- gerai; icemos para quaisquer uns de nflas; baldes;
baixelas; bandejas; Da-.
terinária; carbono, sulfeto de; car- radas, nao de outras classes; masti- peças; tacteios reve.stioas de qual- nneros; bebedouros; biscoiteiras; bonal ...os-banhos para; carneiros-produ- gue; mataria plástica ou sintatica; iine r Material; telas em peça exceto las; bombonieres; borracha artificail
tos para lavar; carneiros-medicamen- mirra; moringas; mucilagem para se- ae metal, resultantes -de tecelagem; ou sintética; borracha natural quantumor; veludos
tos para; carra,paticidas; carvões de- los; negro de turno; oleina; óleos pado produto acabado; bules; cabides;
sinfetantes; carvões para tirar chei- ra pinturas; paina preparada (meaicabos; caaçaaores; caçambas; cacheNe 838.601
ro de geladeira; cascos-ungentos pa- sive para colchões); paliteiros; palipots; canudinhos; capas, exceto vosra; caras para enxertos; cianamide tos; exceto ae macieira ou metal; pasuaria; carretilhas; celulolde; cera
para agricultura; cianamide para ralisia preparada; peliculas virgens;
para industria; centro de mesas; cesveterinária; cianeto de potássio; cia- penacnas; penaenteka penduricamos;
ses; cnapas; cnapas refratarias; cnarao; cnuveiros comuns; coadores; conuretos de potássio; cirúrgicos, pre- piaça; pires; plumbagina; piuma para
estojo;
po.s
para
moldagem;
potes;
las
anaustriais; compostos vegetais
parados esterilizadores de instrumennao quimicos; compostos minerais no
.P.S:RCROM
tos; cloral hidratado; clorato de só- pratos; queijeiras; recipientes; regaunicos; compoteiras; corneteiros;
dio; para agricultura; cloretos para sinas preparaaas; reenoides preagricultura; cloretos para veteriná- parados; revestimentos: rolos de im- .inchtstria .3rasi/eirá cordéis; correias; cuoetas; cubos; cies-.
cansos para taineres; ciobracuças; eu-.
ria; cloridrato de morfina para vete- prensa; rosarios; aaboes para uso na
vólucros; es eras; esguichos; esmalrinária; clorofórmio inseticida; cio- industria; saiacbeiras; saleiros; santes para pulsara; espainactores da
ropicrina; codeína para veterinária; gue cristalizado; selas; serviços de
espermacete preparado; esprecogumelos, preparados Para destruir cate; serviço de chá; serviços ae jan- Requerente: Cerâmica São Caetano água;
medores; espurnadeiras; estojos; facolas para apanhar insetos; colas pa- tar; serviços para reireacos; talnas;
S. A.
rinheiras; fecnos; filtros; filmes vira
ra apanhar maceras; colas para fins talheres; tintas,, exceto das classes
Estabelecido em São Paulo gana; formas; rraacas; iruteiras; fusanitário.a; colódios elásticos •para iti e 17; terrinas; ujeias; tipos para
28
nis; garrams; gelatinas não alimenveterinária; criptográmicos, produtos; impressa,o; -travessas; urinóis; vare- Artigos: ''ArtefClasse
atos
de
produtos
acabagesso; globos; gluteina; gludefumadores; derris-inseticidas; de- tas; vasilhames; vasilhas; veraize,s, dos de origem animal, vegetal e mi- tícias;
tina; gorduras; giz para alfaiates;
sinfetantes; líquidos; desinfetantes, exceto para lustrar e de toucador; . neral e artefatos de substâncias quí- goma
laca; jarras; jarros; lacres exar
a mos ; leicalas
sabões; desinfetantes, pós; desinfesaber: alcatrão preparado cato de escritório; lamparinas; lavamicas,
a
Requerente:
Comércio
e
Representatantes, produtos; desodorantes sanipara as indústrias; anéis; aparelhos dedos; lavatórios; leiteiras; licorei• Oses "'lassa" Ltda.
tários; desodorantes para geladeiras;
de chá; café; água; -jantar e refres- ras; mantegueiras; mármore; massas
Estaoelecido
em
Siso
Paulo
destruidores de animais nocivos, precos; adornos; argolas; aros para relratárias; mastigue; matéria plásparados; destruidores de ervas danióculos e para guardanapos; bacias; tica ou sintética; moringos . negro do
Classe 41.
nhas, preparados; destruidores de
bainhas; baldes; baixelas; . candeias;;
'
oleina; óleos para pintura;
pavermina em animais; digital para ve- Artigos: Substancias alimentícias e banheiros; beyedou.ros; biscoiteiras; fumo;
paraaina preparada;
liteiros;
palitos;
seus
preparados,
ingredientes
de
aliterinária; diuretine para veterinária;
bombomeres; borracha artificial penachos; penas; pendentes; penduesaancias aumenticias, a aa- bolas;
doenças de animais, remédios para; mentos,
ou sintética;, borracha natural; gnan- ricalhos; piacas reiratáriaa; piombaber:
abacate;
abacaxi;
abóbora;
abrido produto acabado; bules; cabides. sina; pós para moldagem; potesdoenças de plantas, remédios contra;
e.sterilização de animais; preparados có; acarajé; acesa; açúcar; agrião, cabos; calça.dores; caçambas; cache- queijeiras; recipientes; resinas Tetral.
alface;
alcachofra;
alcaparra;
•
aletria;
pots; canudinhos; capas, exceto vespara; exterminadores de animais no- alface; alho; alunentaçao para
resinóiaes preparados; neves-.
aves tuário; carretilhas; celuloide; cara taras;
civas, produtos; exterminadores de e animais; alpiste; ameixa; amênsimentod refratarlos; rolos de imvermes em animais, produtos; extir- doas; amendoim; amido alimenticio; para indústria; centro de mesas; ces- prensa; rosários; sabões para uso na
padores; farlan de Londres; febres anagu; araruta; arroz; aspargo; assa- tos; chapas; chapas refratárias; cita- indústria:- saladeiras; saleiros; sanem animais - remédios contra; fertili- dos; cuca; aves abatidas; avelas; são; chuveiros comuns; coadores; co- gue cristalizado; selas; talhas; tatualas industriais; compostos vegetais
zadores; fertilizantes; filosera, Pro
tintas à base de borracha; antiazeite; azeitonas; balas; baca- não gulinlcos; /compostos minerais res;
dutos contra a; fluassilicato de bário; atum;
dexrapanaes; corrugantes; foscas; rosa
lhau;
banana;
Danadaaa;
banha;
banão
químicos;
compoteiras;
confeiteiformicida; fungicidas; fungos, pre- bata; baunilha. baterrana; biscoitos; ras; cordéis; correias; cubetas; cubos; forescentea; luminosas; minerais; vevitaificantes; metálicas; conparações para destruir; germicidas, bringela;
bolachas; bõlos; bombons; descansos para talheres; dobradiças; getais;
tra ferrugem, usadas nas indústrias;
exceto da clame 3; guanos; hidraste buchos; cacau;
café;
caju;
camarão;
envólucros;
esguichos;
esmaltes
para
aviões; para aparelhos elétricos
do Canadá (ou canadensls); inseti- canelacauja;
n
canjiaa; caqui; cararn- pintura; espalhadores "de água; es- para
e maçônicas, para calçados; para cicidas; marga (tadubasl ; marna (adu- colas . caramelos;
carnes
irescas
permacete
preparado;
espremedures;
para navios; e para veiculos;
'
bo); microbicidas; sabão desinfetan- eas 'e em conserva; cai:mia; castanaa;
espumadeiras; estojos; farinheiras; mento,
terrinas;
tijelas; travessas; varetas;
tes; sabão para fins veterinários; es- cenoura; cereais;c cevada; há; anel- fechos;
filtros; filmes virgens; fôr- vasilhames;
vasilhas; vernizes para,
Etre do chilas soda cáustica para asa alimentícios; enlape; chObriçOS; mas; frascos;
Zuni garrafas; calçados; proteção
de máquinas
agricultura; unguentos veterinários; cauarascas; coaihad a; ce,c 0 ; cogurne, gelatinas nãofruteira;
alimentícias; gésso;
vacinas veterinárias; veterinários, las; cotorantes para alimentos; colo- globos; gluteina; glutina; gorduras; aparelhos; portas; janelas; portões;
linóleos e solos; vasos; zarcão
produtos.
rau; conunho; compotas; 4 :ondinaeu- giz para alfaiates; goma laca; jar- vitres;
to de vestuário; carretilhas; c.lolóitos;
confeitos;
couve;
cravo,
cremes;
Classe 28
ras; jarros; lacres exceto de escri- de; cera para indústria; centros da
docas; .drops; enchovas; espinafre; tório;
Artigos: Artefatos e produtos acaba- esaencias;
lamparinas; lava-dedos; lava- mesas; cestos; chapas; chapas refras.
extratos
de
tomate,
de
cardas de origem animal, vegetal e mi- ne e frutas; erva -doce; ervilha; er- tórios; leiteiras; lic.oreiros; mente- taxias; charão; chuveiros comuns; \
neral; artefatos de substâncias quí- ranço; farelo; farinhas; lavas; fé- guelras; mármore; massas refratá- caociores; colas; industriais; composmicas, a saber: açucareiros; alcatrão culas; leijao; ieijoada; fermento; rias; ina,stique; matéria plástica ou tos vegetais não químicos; compospreparado para as indústrias; anéis fiambre; , ligado; ligos; flocos; fru- sintética; moringas; negro de santo; tos minerais não químicos compoteiexceto de , outras classes; aparelhos tas s in natura a secas, em caldas e °leria; óleos para pintura; palitei- ras; confeiteiras; cordéis; correias;
para água; aparelhos para café; apa-f• em conserva; ilesas; iungems; garou- ros; palitos; parafina preparada; pe- cubetas; cubos; descansos para talhe.
relhos para chá; aparelhos para jan- pas; gelatinas; geléia-s; gergelim; gi- nachos; pelas; pendentes; penduri- res; dobradiças; envólucros; esferas;
calhos; placas refratárias; piorai/agi- eaguicnos; esmaltes para pintura; ea.•
tar; aparelhos para refrescos; ador- ió; giucose; goiabas; go.abadas; gor- na;
pós para moldagem; potes; quei- palhadores de água esperma.cele pranos não de outras classes; argolas uma.; grau ue oiço; nor,aitças; hós- jeirr.s;
recipientes; resinas refratá- parado; espremedores; aniumadeiras;
não de outras classes; aros (inclusi- tias; .,agostas; laranja; atticinios; les resinóides preparados; revesti- estoj os; farinheiras; fechos; filtros;
ve para óculos e para guardanapos); gumes; leite em pó condensado e rias;
mentos refratários; rolos de impren- limes virgens; fôrmas; frascos; frua
bacias; bainhas; baldes; baixelas; u.L
,
rosários; sabões para uso na in- tetras; funis; garrafas; gelatinas não
bandejas; banheiras; bebedouros; bis- g uiça ; lombo; louro; maças, macar- sa;
saladeiras; saleiros; sangue
gesso; globos; gluteina;
coiteiras; bolas não de outras classes: rão; mandioca; mangas; :nanteiga; dústria;
cristalizado; selas; talhas; talheres: alimentícias;
glutina;
gord,uras;
para alfaiates;
bombonieres; borracha artificial ou margarina; Marmelada; mariscos; tintas
á base de borracha; antiderra • goma laca; jarras giz
jarros;
lacres ex.
sintética; borracha natural, quando massas anmenticias; massas cie tofoscas;
fosfores
anteste o u
ceto
de
escritório;
lamparinas;
massas para sopa;mindos:
mate; men
produto acabado; botelhas; bulea; es _ mate;
minerais;
vegenignosas;;
rr
S
;
chu
liteS
ma_ Peaeil
lavatórios; leiteiras; licobldes; cabos; calçadores; caçambas; melado; milho; miolos;
vitrificantes; metálicas; contra va-dedos;
manteigueiras; marmore; mas: tais;
n u-r- f — ta;
eachepots; cálices; canecas; canudi-Icctos- molhos; moluscos. -r—
ferrugens; asadas nas indústrias; melros;
refratárias; mastiquea matéria
nhos; capas, exceto 'vestuário: chrre- / mostarda a, nabo; nozes; nos ni__..a- para calçados; para cimento; para sas
ou sintética; moritagas; netilhas; celulóide; céra para indústria; , da; óleos; o,stra.s; ovos cozicks; aves J avios; e para veículos; terrinas; ti- plástica
gro de fumo; oleína; óleos para pina
varetas; vasilhames;' tura;
centro de mesa; cestos; chapas cita- fritos; ovos quentes; pão;s •t;astillir:,7: Plas; travessas;
paliteiros; palitos; parafina pra.
pepino; pe..:(e
,:s:-.2-0: i'asi1lia7; vernizes para calçados; provão; chuveiros comuns; coadores;1pessegada;
para; pe.sead0; pimenta; pi nientii23 ; 1: e-.J . cle nifciullias e aparelhos: por- parada; penachos; penes; 'pendeu.,
coaltar; co!aa industriais; colheres; pipocas. r. c ) : suta • ara ,a. , as . a a.Staa
Frt,."11,;• -,ertões: vitroa, linóleos. tes; penduricalhos; placas refratás.
rias plombaginas; pó para moldagem; j
c -A ,
compostas vegetais não gaimicos;tos; pra: lavo:4
zarciio
e
;:u0a

11.11—
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•
potes; a quaijeiras;
recip:entes; resi• iaas •.esiatatia ; resinoldes preparados; reves,imentcs ref ratários, ralos
•• de imprensa; rosários; z aarieses para
usa ia inata:tala•sa:adeira,s; sateires; sangue érStaliaado; selas; telhai; talheres; tintas à base de barracas; aliaa—sapantes; cosrugantes,
reata , safara-x. 11i; s, luminosas, mineaalS, vegetais, vitrificantes metálica , 'contra lanugem, usadas nas inditstras, para aviões, para aparemos
t::-„becse meeznicos, para calçados,
para cimento, para navios e para veiculas; terrinas; tijelas; travessas; vareta: vasilhames; vasilhas; vernizes
paar ca.çados, proteção de máquinas
e aparelhos, portas, janelas, portões,
va;r6s, linó:eas e solos; vasos e
zarcão

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
tra 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
vitrôs; linóleoà e solos; vasos e
.
zarcão

Fevereiro de 1968

do brinquedo; calçados para bonecas; cklas em geral; tecidos para quais-

caneleiras para esporte; caniços para quer fins de peças; tecidos reveatidos
pesca; carrapatas; car r inhos para de qualquer material; teias em pgeas
crianças; carrocinhas de brinquedo; exceto de metal resultantes de tecelagem \Tussor; veludos
carrocéis; cartão impresso para recortar e armar; cartolina impressa
Classe 25
para recortar e armar; cartões para
jogos; chocalhos; clavinas, para tiro ArtigOs: Imagens e gravuras, estátuas,
ao alvo; coletes para esgrima; conestampas, manequins e aná-'
feti; copos de dados; cordas de pu- estatuetas,
logos, Quaisquer obras de Pintura e
lar;
cordas
de
tripa
para
pesca;
coN.9 836.605
toveleiras para esporte; coxeiras pa- escultura, a saber: ações; álbuns de foto-ra. esporte; cuícas; dados; dardos; granas; apólices; árVOres de natal; bandeslisadores; discos para jogos; dis- deiras; bibelots artísticos; bolas artísticas
&altivos para marcação de jogos; di- para árvore de natal e- similares; bônus;
vo-ementas; dobadouras para papa- bouquetes artificiais; bustos; cartas geogaio de papei; alásticos para ginásti- gráficas; 'Cartazes; cartões postais; clica; escorregas; esgrima; espelhos má- chés; cópias fotográficas; cópias fotosgicos; para diversão; espingardas de
brinquedo; estojos de jogos; fanto- táticas; cópias helográficas; decalcomaches para diversão; fateixas; ferra- fias; desenhos; diplomas; displays; dismentes de bringueder ferrinhos de tintivos de associações e clubes; enfeites
D1.9 808.603
engomar para crianças; fichas para artísticos para árvores de natal; enfeites
jogos; figurinhas para armar e para artísticos (não alimentícios) para bólos;
jogar; flechas para esporte; floretes escapulários; escudos; esculturas; estampara esgrima: fôlhas impressas para
recortar e armar; futebol de mesa; pas; estandartes; estátuas; estatuetas;
gangorras; gradeados para brincar; estereótipos; festões; figuras; flâmulas;
grades para ginástica', • guisos para flõres artificiais; frutas artificiais; fotocrianças; - halteres; bolas para iscas grafias; gravuraá; hermas;. imadens; imiartificiais; joellaefras para - esporte; tações de flõres; imitações de frutas;
jogos de quaisquer espécies;
inscrições gravadas para monumentos e
perfume para carnaval; linhas pára sepulturas; láp:des gravadas para sepulpescar; loterias; luvas desportivas turas; letreiros ("exceto quando apare(para Dox, beisebol etc) ; marcadores
INDUSTRIA BRASILEIRA
de escore; marionetes; máscaras car- lhos); manequins e análogos; - mapas;
navalescas; máscaras para esgrima; maquetes; modelos para serem copiados;
alalDúST RIA BRASILEIRA
mesas exclusivamente para jogos (bi- monumentos artisticos; moedas; mostruáUsar,, dama, roleta, "snooker", 'xa- rios artísticos; obras artísticas; obras de
drez etc.); miniaturas de quaisquer escultura; obras de pintura; painés; paiespécies para brinquedos; mobílias de
Requerente: — Moda Juvenil
brinquedo; móveis de brinquedo; pa- sagens; pinturas artísticas; placas para
• Ernesto Borger S.A.
pagaios de papel e pano; paralela residências, monumentos e sepulturas;
Estabelecido em São Paulo
para exerciclos; passatempos;• patins: plantas de obras; pratos com pinturas
patinetas; paus para ginástica; paus ou gravações para ornamentação; projeClasse 24
para jtgoa; peças de jogos;' pedras tos de fotografias ou desenhos; quadros
Artigos; — Artefatos de algodão, câ- de jogos; peitilhos de esgrima; pelas artísticos; reproduções de obras artístiReq uerente: — Cerâmica São,
nhamo, linho, jut, seda, lã e outras fi- de jogos; pesos para atletismo; pe- cas; riscos para bordados; rótulos artsiCaetano S.A.
bras, não incluídas nas demais elas- trechos para educação física ;a pete- ticos; santinhos; sèlos; suportes artísticos
Estabelecido em São • Paulo
nhamo, linho, juta, seda, lã e outras cas; piões; • piorras, pipas- (papaLibras, não. incluídas nas demais clas- gaios); pistolas de brinquedo; "pla- para vitrinas, taboletas; títulos; vistas
•
Classe 28 . • •
•
paisagísticas
,a saber: adôrno de pano; ala- cards" para jogos; planadores de
Artigos: — 'Artefatos e produtos aca- ses
brinquedo;
paotetores
de
corpo
para
mares;
alforges
de
pano;
algodão
bados de origens animal, vegetal e
protetores para uso em es-,
Classe 36
• artefatos de substâncias gaittnicas a para alfaiate; atracados; ataduras atletismo;
quebra-cabeças; raquetes; resaber: — alcatrão preparado para as (exceto para fins madicinais); bicos; portes;
Artigos:
Artigos
de vestuário, de tõda
isólsa.s; bordados; borlas; ,braçadei- cortes para armar; redes de. caçador;
Industrias; anéis; aparelhos de chá, ras;
sorte, inclusive de esporte, para homens,
redes
para
esporte;
redes
para
jogas;
brocados;
cadarços;
capas
para
café, água, jantar e refrescos; . adorredes para pesca; relógios de brin- senhoras e para crianças, a saber: abrinos; argolas; aros para-óculos e para móveis; capas para' raquetes; capas quedo;
revólver de brinquedo; rifas; gos quando vestuário; agasalhos; alperpara
instrumentos
musicais;
carapu. guardanapos; bacias; . bainhas; balrodas quando brinquedo: rodas para catas; alvas; anáguas; aventais; babyças;
(exceto
vestuários)
chumaços
de
des; baixelas; bandejas; banheiros; algodão; coadores de café; cobertas jogos; roupinhas para bonecas; "rugdoll; barretes; batas; batinas; bermudas;
bebedouros: biscoiteiras; elas; bem- não
de outras classes; coberturas pa- by"; sapatinhos de boneca; serpen- blussa; blusões; boinas; boleros; bonés;
bonieTes; borracha artificiai ôu anté- ra cavalos;
tinas
de
papel
para
carnaval;
"sisopianss; etc.; cordõas ting"; "ball" •, "skis '; soldadinhos; borzeguins; botas; botinas; cache-cols;
Uca; orracha natural quando produ- de qualquerpara
debruns; drogueto acabado; bules; cabides; cabos; tes; elásticostecido;
de bilhar; tabuleiros para jo- cache-nez; calçados; calças; calcinhas;
para vestuários; enchi- tabelas
calçadores; caçambas; cacnepots, cae mentos; enchimentos
de
- pano; . en- gos; taco de binara e "snoocker'!; calções, inclusive para esporte; camisas;
laudinhos; capas, exceto vestuário; feites de pano; entremeios; entrete- tamboretes para jogos; tarrafas; ten- camisas de fõrça; camisas-pagão; camicarretiihas; celutoide; cera para in- las; estopas de algodão para alfaiate; tos de jogos; tômbolas; tprnozelei- setas; catnisOlas; camisolões; canos de
chapas; chapas refratárias; charão; etiquetas de pano; feltros para 'dna ras; trapézios; tróias; vagonetea de botas (perneiras); capacetes; capas; cachuveiros comuns; . coadores; colas peza; festões; filtros de pano; fitas; esporte; varas para jogos; velocípedes potes; carapuças; cartolas; casacos; caClasse: 32
,
industriais; compostos vegetais .nao fitilhos; flanelas' para limpeza; franquuniCos; coiripoteiras; confeiteiras; jas; galardetes; galões; laços; mechas Artigos: Jornais, revistas e Publica- sacas; casquetes; casulas; ceroulas; cha.;
álbuns, programas ra- les; chapéus; chinelos; chuteiras; cintas;
correias; cubetas; cubos; desmantas (exceto quando ções em geral;
. cordéis,
peças teatrais, e • cinema- cintos; cinturões; clergyman; colarinhos;
cansos para talheres; dobradiças; en- mochilas;
vestuário) a mortathas; nastros; nas- diofônicos,
volucras; esferas; esguichos; esmal- gas; ombreiras; palmilhas; passama- tográficas. Artigos impressos a sa- coletes; combinações; .cOrpinhos; cuécas;
almanaques; álbuns impressos,
-tes para pintura; espalhadores de narias;
culotes; dolinans; dominós; echarpassamanes; pavios; pingen- ber:
anuários; - calendários. catálagos; cr- cueiros;
'água; empermacete preparado;, es- tes;, pompons;
espartilhos; estolas; fantasias; fardaprotetores'
de
pano
impressas; 'designação de fil- pes;
premedores; espumadeiras; estojos; para colchão; rédeas de qualquer te- nicas impressas;
designaçao de peças teatrais; mentos; fardas; fraldas; fraques; galofarinheiras; fechos; filtros; filmes
rendas; sacas; sacolas; sacos; mes;
discursos
im.ps essas; folhetos impres- chas; gandolas; gõrros; -guarda-pó; gra/ virgens; fôrmas; frascos; fruteiras; cido;
sutaches; tmpos não de sos; folhinhas
impressas; histórias vatas; hábitos; japonas; jaqueta.; jaquefunis; garrafas; gelatinas na. ° ali- sianinhas;
outras
classes;
telas
para
bordar;
impressas; indicas telefônicos; jor- tões; lenços; lirbés: . ligas; lingeries; lumentícias; gesso; • globos; glutema;
tiras; viezes e xergas
nais; livros; músicas impressas; roa- tões; maillots; mandriões; manípulos;
glutinas gomaras; giz para altaiates;
ções impressas; peças cineniatcgráfi- mantas de uso pessoal; rnanteaux; manClasse: 49
goma laca; jarras; jarros; lacres exceto de escritório; lamparinas; lava- Artigos: Jogos de toda a espécie. sas; programas de circo; programas tilhas; mantos; martas; martinhas; meias:
rádio; programas de televisão; pro- meias confecções; modeladores; palas
dedos; lavatórios; leiteiras; licoreiros; Brinquedos e passatempos; petrechos de
impressos; propaganda immantegUeiras; mármore; massas re- e artigos para fins exclusivamente gramas
escrita; prospectos impressos (ponchos leves); paletós; pantufas; paratratarias; mastigue; matéria plástica desportivos, a saber: aeroplanos de pressa
escritos;
prosas impressas; publica- mentos; peignoirs; pelerines; peles quanou sintética; moringas; negro de fuálbuns para colorir;ções impressas; - revistas impresSas; do vestuário; perneiras; peugas; pijaines;
mo; oleina; óleos para pintura; pali- brinquedo;
buns para recortar e armar; alteres; romances impressos; roteiros impres- peitilhos; peitos; polainas" ; ponchos; puteiros; palitas; parafina preparada; alvos
alvos para jogos e
amola; apa- sos de filmes; roteiros impressos de loveres; punhos:. quépis; quimonos; repenachos; penas; pendentes; pendu- relhos de ginastica;tiros;
aparelhos de solteatrais; "scripts" de cinema; g.los; rena rds; robes 'de chambre; rouricalhos; placas refratárias; plomba- tar pombos; armação para passatem- peças
de teatro; "acripits" de tegina; pós para moldagem; potes; po; armadilhas para animais; armas "scripts"
pas brancas -cie uso pessoal; roupas de
levisão; sueltos impressos
queijeiras; recipientes; resinas refra- de brinquedo; arcos para jogos; asbaixo; roupas feitas; roupas para esporClasse:
23
tárias; resinóides. preparados; reves- sobios; utonióveis para crianças; Artigos: Tecidas em geral, a saber te; roupas para operários; roupões; saias;
timentos refratários; rolos , de im- aviões de brinquedo; baianços • bali- aparas de tecidas; batiSta • borracha sandálias; sapatos; sõbre-pelizes; solipr ensa; rosários; sabões para uso na ras; balões; earalhos, barbas (quan— tecidos entremeados de, carVão déus; shorts; shootejras; slaks; sobretuIndústria; saladeiras; saleiros; san- do' máscaras carnavalescas); barra s para
revestimentos; fazeedas em pegue cristalizado; selas; talheres ta- para esporte; astões para jogos; bi ças; fular; linhagem. IriCtriill; MUSSe- dos; sta4nas; soutiens; ,,,eter, sungas;
' lhas; tintas à base de borracha, anti- lhetes de loteria; "bobsleighs"; bola s line; onarincli • naco-paco • , Pano-cau- suspensórios; talleurs; tiaras; trigas;
derrapantes;corrugantes, fôscas, para quaisquer jogas; bolinhas d e ro; panas em peças para qualquer toucai túnicas:- turbante; imitormes;
dosforecentes; luminosas; minerais; gude; bonecas; bonecos; bus'nas d e fim ;; ;32realina , retalhos de vestidos; V_Çstiln?nt g.f.; para -trz,balhadores;
vegetis; vitrificantes;- metálicas; coa- caçador; caixinhas de musica vaia - tecidas; sarja; sarjinha; paletas; te•
vestuários; véus; visons

'CRUZEIRO'j

•

•

/

•

Têrça-feira 6
Classe 22
Artigos: Fios em geral para tecelagem
e para uso comum, linhas de costura,
para bordar, para tricotagem, etc. • (exceto barbante), a saber: algodão — fios;
amianto para tecelagem — fios dei bordar — fios de linha para: cânhamo para
tecelagem — fios de: chrretéis de linha;
celulose para tecelagem — fios de: coser — linhas de: costura — linha de:
coser — linhas de: costura — linha de:
crochet — linha de: lãs para: elásticos
para tecelagem — fios de: fios de celulose para tecelagem; fios de USO comum a saber: — fios em geral para tecelagean; • fios plásticos para tecelagem;
de: lãs — fios de: linhas para bordar;
Fios de serzir; juta para tecelagem; fios
linhas para coser; linhas para tricotar;
linho para tecelagem — fios de:novelos
`de lã, novelos de linha; naylon para tecelagem — fios de: pêlos para tecelagens
— fios de: plásticos para tecelagem —
fios de: rayon para tecelagem — fios
de: sada — fios de: tecelagem — fios
para: tricotar — fios, linhas e lãs para
NI° 838.612-615

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Classe; 25
Artigos: Imagens e gravuras, estátuas,
estampas, manequins e anásogos.
quer obras . de pintura e escultura, a saber: álbuns de fotografias, apólices, árvores de natal, banaejeiras, bibelots artísticos,. bolas artísticas para árvore de
natal e Similares, bônus, bouquets artificiais, bustos, cartas geográficas, cartazes, cartões postais, clichês, cópias fotográficas, cópias fotostaticas, cópias
heiiográficas, decalcomamas, desenhos,
diplomas, displays, distintivos de associação e clubes, enfeites artísticos para
árvores de natal, enfeites artísticos (não
alimentícios) para bolos, escapulários,
escudos, esculturas, estampas, estandartes, estátuas; estatuetas, estereotipos,
festões, figuras, flâmulas, flôres artificiais, frutas artificiais, fotografias, gravuras, hermas, imagens, imitações de fiares, imitações de frutas, inscrições gravadas para monumentos e sepulturas,
lápides gravadas para sepulturas, letreiros (exceto quando aparelhos), manequins e análogos, mapas, maquetas, mocialos para serem copiados, monumentos
artísticos, 'moedas, mostruários artísticos,
obras artísticas, obras de escultura,
obras de pintura, painéis, paisagens, pinturas artísticas, patacas para residências,
monumentos e sepulturas, plantas de
obras, pratos com pinturas ou gravações para ornamentação, projetos desenuhados, prospectos de fotografias ou
desenhos, quadros artísticos, reprodução
de obras artísticas, riscos para bordados, rótulos artísticos, santinhos, sêlos,
suportes artísticos para vitrinas, tabotetas títulos, vistas paisagistams
Classe: 49
Artigos: Jogas de tôda a especie. —
Brinquedos e passatempos, petrechos e
artigos para fins exclusivamente desportivos, a saber: aeroplanos de brinquedo, álbuns para colorir, álbuns para
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nhas para pescar, loterias, luvas desporlal° 838.635
tivas (para box ,basebol, etc.), marcadores de escore», marionetes, máscaras
carnavalescas, máscaras para esgrima,
mesa exclusivamente para jogo (bilhar,
LE CkALET
dama, roleta, snocker, xadrez, etc., miniaturas de quaisquer espécies, para brinSalvador
quedos, mobílias de brinquedo, móveis
de -brinquedo, papagaios de ;anel, e
pano, paralelas para exercícios, passaBahia 4
tempos, patins, patinetes, paus para ginástica, paus para jogos, peças de jogos, pedras de jogos, petillios de. esgri- Requerente: Nlaria Terezinha Rodriguea
Amorim
ma, pelas de jôgo, pesos para atletismo,
Local: Bahia
petrechosapara educação tísica, petecas,
Clas..tes: 12, 36, 41 e 42
piões, porras, pipas (papagaios), pistoTitulo de Estabelecimento
la:: de brinquedo, placard para jogos,
planadores de brinquedo, protetores de
N° 838.636
corpo para atletismo, protetores para
uso em esportes, quebras-cabeças, raquetes, recortes para armar, redes de
caçador xailes para esporte ,rades para
S - AYONAR A,
-jogos, rêdes para pesca, relógios de
brinquedo, revólver de bfinquedo, rifas,
Restaurante
roupinhas para bonecas, rugby,
sapatinhos de boneca, serpentinas de paBar e Boite
pel para carnaval, shoting bala skis,
soldadinhos, tabelas de bilhar, tabuleiros
para jogos, tacos de bilhar e snoocker,
Salvador-Ba
tamboretes para jogos, tarrafas, tentos
de jôgo, tômbolas aornozeleiras, trapézios, troias, vagonetes, de esporte, va- Requerente: Maria Terezinha Rodrigues
ras Para jogos, velocípedes
de Amorim
Local: Bahia
TERMOS DEPOSITADOS"
Classes: 33, 41 e 41
15 de JANEIRO DE 1968
Titulo de Estabelecimento
Nus 838.631-632
N° 838.637

U A 1' I
Ind.Bras.

recortar e armar, alteres, alvos • para Requerente: Indústria e Comércio Brilho
jogos e tiros, anzóis, aparelhos de giLar Ltda.
Requerente: Moda Juvenil Ernesto
nástica, aparelho de soltar pombos, arLocal: Bahia
Borger S. A.
mação para passatempo, armadilhas para
Classe: 42
Locai: São Paulo
animais, armas de br:nquedos, arcos
Aplicação: Vinhos
' Classe: 22
para jogos, assobios, automdveis para
Classe: 41
Artigos: Fios em geral e para uso co- crianças, aviões de brinquedo, balanços,
Aplicação: Vinagre
mum, linhas de costura, para bordar, balisas, balões, baralhos, barbas (quanpara tricoiagem. etc. (exceto barban- do máscaras carnavalescas), barras pára
—7"
lal° 838.633
te); a saber: algodão, — fios, amianto esporte, bastões, para jogos, bilhetes de
para tecelagem — fios de: bordar — loterias, bobsleighs, bolas para quais"tios de linha para: cânhamo para tecela- quer jogos, bolinhas de gude, bonecas,
gem — lios de: carretéis de linha, ce- bonecos, businas de cacados, caixinhas
lulose para tecelagem — fios de; co- de música quando brinquedos, calçados
PRODUTOS
ser, linhas de: costura — linha de: para bonecas, caneleiras para esporte,
coser — linhas de: costura — linha de: caniços para pescas, carrapetas, carriALIMENTICIOS
crochet — linhas de lãs para: elásticos nhos para crianças, carrocinhas de brinpara tecelagem — fios de: celulose quedos, carrosséis, cartão impresso para
para tecelagem, Los de uso comum a recortar e armar, cartolina impressa
DA BAHIA S/A
saber, lios eia geral para tecelagem, para recortar c armar, cartões para jofios plásticos para tecelagem, fios de gos, chocalhos, clacinas para tiro ao
serzir, juta para tecelagem — fios de: alvo, coletes para esgrima,' cordata colãs — fios de: linhas para bordar, li- pos de dados, coletes para esarirna, con- Requerente: Produtos Alimentícios da
Bahia S.A.
nhas para coser, linhas para tricotara tei, copos de dados, cordas- de
Local: Bahia
linho para tecelagem — fios de: nove- cordas de tripa para pesca', cotoveleiNome de Enipres`alos de linha, nailon para tecelagem
ras para esporte, coxeiras para esporte,
fios de: pêlos para tecelagem fios' cuícas, dados, dardos, deslizadores, disN°1338 . 634
de: plásticos para tecelagem — fios de;1 cos para jogos, dispositivos para marraion para tecelagem — fios de: sada cação de jogos, divertimentos, dobadou— fios de tecelagem — fios para: tri- ras para papagaio • de papel, elástico
cotar — fiosi linhas e lãs para:
para ginastica, escorregados, esgrima,
•
espelhos mágicos para diversão, espinClasse: 23
;P • A . B
Artigos: Tecidos em geral, a saber: — gardas de brinquedo, estojos da jogos,
aparas de tecidos, borracha — tecidos fantoches para diversão, fateixas, fer.Ind.Bras.
entremeados de, carvão para revestimen- ramentas de brinquedos, ferrinhos de entos. fazendas em peças, falar, linhagem, gomar para crianças, fichas para jogos,
morim, nuaselinc, organda paco-paco, figurinhas para armar e para 'jogar,
pano-couro, panos em peças para qual- flechas para esporte, floretes para esquer fim, percal, nercalina, retalhos de grima. fõlhas impressas para recortar e Requerente: Produtos Alimentícios da
tecidos, scarja. saranha, tateais. tecidos armar, futebol de mesa, gangorras gra-,
Bailia S.A.
em geral, tecidos para quaisquer fins de deados para brincar, grades para ginásLotai: Bahia
peças, tecidos revestidos de qualquer t;eas, guisos para crianças, halteres, bo- Classe: 41
adi fie i rtiA joelheiras Anlier.eão: Leite. quel'o. requeijão, &ice
material: telas ('til neca exceto de inc`al, las para, iscas
-de Lata, qticio, ovos, verduras e hos.en resultantes de teiP'agein Tussor, velu- para esporte. ji,gos de (ui isquer
taliças
liLama
dos
Cá>S, lança-perfumes

XANGÔ
Ind.Bras.
Requerente: Organização Xangô Masa
trka e Comércin Ltda.
Local: Bahia
Classe: 40
Artigo: Móveis de metal, vidro e ma.
deira para: salas de visitas e de estar.
salas de jantar, dormitórios, copas, cca
zinhas, varandas, jardins, escritório (ex.
cato fichários e arquivos), hospitalares.
Móveis estofados, travesseiros, colchões
e almofadas
N° 838.633

ORGANIZAÇXO
XANGÔ;

INDUSTRIA S
COMERCIO
LTDA
Requerente: Organizaaao Xangô Incida.
tria e Comércio Ltda.
Local: Bahia
Nome de Emairê'sa
N° 838.639

.JOVEM MODA

Salvador
;Bahia
Requerente: Aroldo Carvalho
Local: Bahia
Classe: 36
Titulo de Estabelecimento \
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NO MARCOS

'SOCORROS
NEOICOS

Requerente: Atito Peças São Marcos
Lada
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 21 e 47
Artigos: Lubrificantes Gasolina e Peças
para Veículos Auto Motores
•
_
N9 838.651

amam suz4misicA'
Requerente: Socorres Médicos Ltda
Local: Bahia
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
838.641
Requerente: Avelino Osvaldo Sander
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 32
Artigo: Conjunto Musical

REFRIGERA g0
IGLU

Saivador-Dii,

N' 838.654

N9 838.648

kl* &38445.

50 ND

N9

Fevereiro de 1116d

Requerente: Bruno Canisio
Local: Rio Grande do. Sul
Classe: 32
Artigo: Conjunto Musical
N9

OURO IVERDE.

N° 838.646

PEPE Es0147

838.661

lyziaorÁvi,
Bras.

Requerente: N. Barreto Refrigteação
Limitada
Loeal: Bahia
Classe: 8
Titulo de Estabelecimento

Requerente: Indastria Ervatefra Ouro Requerente: Frigorifico Paranavaí Ltda.
Verde Ltda.
Local: Paraná
Local: Rio Grande do Sul
Classe 41
Classe: 41
Artigos: Banha enlatada, mortadela, salN 9 838.642
Requerente' Transporte Menino Deus
Artigo:" Erva Mate
sichas, vina vusch, queijo muzzarela,
, Sociedade Anónima
linguiça calabresa, linguiça, defumada
Local: Rio Grande do Sul
N9 838.652 .
ou não, Lngu1ça especial, costela defumada, presunto, fiambre, mocotó, preClasse: 50
Artigos: Transporte Coletivo Urbano
suntada, rabadas, salames, toueinhos,
largues, e carnes sêca
" Terrestre de Passageiros
Requerente: COVEL — Construtora de
Obras Veloz Ltda.
N5 838.662
N° 838.647
Local: Rio Grande do Sul

COVEL

Classe: 16 .
Artigos: Material exclusivamente para
construção e adôrno de prédios, estradas, etc., como cimento, azulejos, ladrilhos, tenhas,. portas janelas, etc . , não
incluídos em outras classes. Papel para
forrar casa
Nq 838.643

*é

•

PR

SBGURã.

OS VIBRANTES

Requerente: Pedro Gastigna Netto
Local: Rio Grande db Sul
Classe 32
Artigo: Conunto Musical

C AFÊ

FLOR . VERDE

Requerente: "Auto Viação Segura
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50

Requerente: Odilon Kruger dos Pas.
aos G Cia. Ltda.
Local: Paraná
Requerente: Indústria Ervateira Ouro
Classe 41
Verde Ltda.
Artigos: Café em grão, torrado t•
, Local: Rio Grande do Sul
moído
.1.1.*n•••••n
Classe: 41
N 838.663
Artigo: Erva Mate

N9 838.653
QUE
PRIMOROSO

Artigo: Transporte Coletivo
-1\19

838.649

CA.B0 OLÁ.

,N9 838.641,
nnn•n111

Requerente: Odilon Kruger dos Passos & Cia. Ltda.
Local: Paraná
Classe 41
Artigos: Café em grão, torrado e
moldo
N' 838.661

Ciai BOM JESUS

Requerente: Indústria Ervateira Ouro
Verde Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigo: Erva Mate
N9

N.No•••nnn••

-

Requerente: Ótica Guido Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 8
Artigos: Ótica e artigos fotográficos

Requerente: Tones da Rocha
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigo: Torrefação e Moagem de Café

838.660

C.01

PRIXORD1110

TRANSMISSORES'
.H.IP

Ltda.

Requerente: Trans:a-sores HF Ltda.
Paraná

Requerente Odilon K ru ger dos Passos G Ga. Ltda.
Paraná
ClaEse 41
Artigos: Café em grão. torrWe e
tonicin

1
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"•—••••n•n••n••••••Nr...

2q9 838.665

149 838.8'75

838.670

ODOW
C

IV 830 680

I 'PANIFICADORA

CONSUI•7,10

r

Ind.; 13iluír'

„
ana

Brãã;

eRquerente: Anibal Ferreirá Midler
Local: Paraná

Requerente: J. A. Ribas
Local: Paraná
Classe 4
Classe 41
Artigos: Para distinguir: café em grão, .Artigos: Para assinalar e distinguir:
vassouras
torrado e moldo
••••n

pienn•n•••n

N 5 838.671

N5 838.666

NARINGÀ CAIA

• rj

•• •

ASSItiTINCIA, 30Rf.D. ICA
Requerente: Carlos Rutilar Garcia

Local: São Paulo
Classe 33
Título, de estabelecimento

No 838.681

dAilISOt
Ind.Bra'sileira

- Ind. Bras:,

r
'

Local: Paraná
Classe 41

•

Artigos Para distinguir: café em grão,
' torrado e moldo

N ? 83i.667

,

TUARINGÁ !' NOVO
" ind "

iWas

a

Ind . 1 Bras;
Requerente: Mário Simões
Local: Paraná
Classe 41
Artigos: Café em grão torrado e
moído

Requerente: J. A. Ribas

----

"N9 838.668
tiO

o

II

o

rfn.d:

R A,D

/Bras

Requerente: Oscarlino Mendes de
Campos
Local: Paraná
Classe 41
Artigos: Banha enlatada, mortadela,

orasileira

Requerente: Carlos Rudiar Carda
Local: São Paulo
Classe t3
Titulo de estabelecimento

N5 838.672

N° 838.673
Local: Paraná
Classe 41
--[ Artigos: 'Para distinguir: café em grão,
torrado e moldo

Reqüerente: Rebelles

Requerente: Mário Simões
•
Local: Paraná
Classe 41
Artigos: Café em grão torrado e
moido

pITYLAR\

CAIS

Requerente: Manuel Ramos
Local: São Paulo
Classes: 41, 42 e 43
Ttulo

N 9 838.676

" Ind. '•Bras;

Requerente: J. A. Ribas

E
CONFEITARIA PANI
LANDIA

N 9 838.677

'RAINHA DE VILA EMA
'Ind. Esaeileira
Requerente: Padaria e Confeitaria
"Rainha de Vila Ema" Ltda.
Local: São, Paulo
Classe 41
Artigos: Doces e •11es

ria , tios

Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Cereais, farinhas ailmentielas, doces, balas, bombons, canela,
;cravo, erva doce, pimenta no seu o.
chocolate, molhos, conciiineA tos alimentícios, biscoitos e ootacials, tura,
farinha de milho, queijo raiano. coro
ralado, colorau, massas alimetrucias,
orégano, cangica, grão de bico. emitia quebrada, alimentos em corsa! va
enlatados ou não, carnes em conserva,
embutidas ou enlatadas, peixes e frutas frescos, em conserva ou ,uila,tacos,
pickjes, legumes em conserva, porvilho, trigo em grão, granulado ou em
farinha, batatas, cebolas, stlhol, vinagre, sal
N9 838.682

CARBOROIL
Ind. Brasileira

N 9 838.675

'CAPA

Ind. .uraileira

rffdTETDOràRANÁ
qind".:".Bragyl-T
Requerente: António Sim8es

Loc.]: Paraná
Classe 41
Artigos: Cale ,:.] grão, torrado e
moldo
••n•n•••••• / ir ~I

W 838.674

salsichas, vina vusch, queijo muzzarela,
linguiças calabresa, linguiça defumada
bu não, linguiça especial, costela defunada, presunto, fiambre, mocotó, pretintada, salames, toucinhos, xarques e
carnes seca

Requerente: Auto Pôsto 'Flora"
Limitada
Local: São Paulo
Classe 47
Arti gos: Fluidos combustíveis, tinidos
lubrificadores, fluidos ,Iara areie. gás
combustível, gasolina, Ayaxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos Para
amortecedores, petróleo refinado'
e querosene
N9 838.670

VARIMAQ
Ind. Brasileira

•

Requerente: "Cartioron" Coine:cie
de Derivados cie Petróleo Ltda.
Local: São Paulo
Classe 47
Artigos: Óleos cotnbustivels, gasoni,a
querozene, solventes, graxas, cucos
lubrificantes, petróleo refinaua ou
não e ainda com mistura de theos
vegetais, minerais e animais, é gua-raa
N 9 838.683

POLIFIBR4
Ind. Brasileira
Requerente: Poli Costuras L Ida.
Local: São Paulo
Classe 22
.Artigos: Fios e linhas para bornal,
tricotar e costurar

N 9 838.684
Requerente: Varimaq — Máluinas
de Escritório Ltda.
4
'Má-QUATRO
Of
Local: São Paulo
~1..n••n•
Classe 17
N5 838.669
Artleos: .A pontadores de lápis, arONPcowoè
quivos, borrachas, canetas, caixas Requerente: Waldemar Sebri ,tri Góes
re g istradoras, papel carbono, cailmLocal: São Paulo
Classes: 8, 32 e 33
bo a . cestos nara pa péis. Mips, cofres. •
colas, comPassos. datadores, estivasIL BA
N 9 838.035
dros, fichários, fitas para mátruinas.
grampos de escritório, aranmeadores
lá pis, la piseiras, máquinas de \ende(Inuc Bras.
recar, de calcular, de •...screver, de
somar, muliolicadores. papel carbono,
" MMITRA ?
p
Inc. brasileira
astas de arouivo, penas, porta-blo-I
Requerente: DICOPAR — Distribuido- cos,
porta-cane
t as, prendedores dei
Requerente: A. Basilio Es
a. Ltda. ra de Produtos Cosmétjcos do Paraná p a p
el, prensas de escritório, registra-1
Local: Paraná
S.A.
dores. réguas, sinetes, tábuas dei
Reqiterente: Monitra Produtos
Classe 41.
Local: Paraná
desenho, tintas mira escrever e vidros
Químicos Ltda.
Artigos: Rdnanadas e doce de leite
Nome comercial
Local:' São Paulo
de cola
4- p•
se°00'

r$O
'
O O
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Classe: 41
de malha, sarja, tecidos de assa,
Classe 1
Abrasivos quíaslicos, absorventes qui- retalho de tecidos, tecidas de :IAM, Artigos: Sorvetes, Lanches de ancha,
micos, acerara-cores quimizos, adesivos musselina, tecidos de gaze e tecidos mortadela, presunto, rosbife, paio,
\ de rayon
salsichas patas, salame, queijo, requimicos, absorventes quunicos, agenqueijão, rausarela, frios, copa e
tes químicos, aglutadores quimicos,
N9
838.690
churrascos
impermeabilizantes químicos, secantes
químicos,. sodas químicas,. cafeína,
N9 838.694
cânfora e benzina
•
Classe •

Acetatos usaaas na agricultura, ácidos usados na agricultura, acidos
para fins sanitários, adubos, agua de
cal. dèsinfetantes, água oxigenada,
dssinfetantes, bactericidas para fins
sanitários, baracidas, desodoraa tas
Unitários, fertilizadoxes, tonnicidas,
soda cáusica• para a agricultura,
adubos e vacinas veterinárias
Classe '3
Acetatos usados na farmácia, ácidos
usados na medicina, água distilada
para a farmácia, álcool, medicinais,
lubrificantes medicinais, óleos medicinais, pastas medicinais, pílulas
medicinais, produtos farmaceusicos,
soluções medicinais, velas medicinais
e xaropes
-N9 838.686
-

" DESTAQUE "
I Ind. 13ras ile ira 1

1

Requerente: Destaque publicidade
• e 'Promoções Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Lisa Livros Irradiantes
Classe 32
Sociedade Anônima
Artigos: Publicidade, promoções, peLocal: São Paulo
ças teatrais, programas de televisão,
Classe 32,
almanaques, agendas, boletins impres-Título
sos, programas de rádio, arcai amas
de televisão, suplementos juvenis
N9 838.695
e ilustrado9 folhetos impressos, livros
Impressos e revistas
N9 838.691,
• " LINOBED
Ind. Brasileira

"

Ind. Prasileira

Feira de Tecidos
Limitada
Local: São Paulo
Classe 23 .
Artigos: Tecidos de algodão, tecloos
de alpaca, apara de tecidos, tecidos
de caroá, tecidos de cetim, ecitioa de
celulose, tecidos de casemira, tecidos
da gase, tecidos de gorgorâo, tecidos
de jers,ey, tecidos de juta, tecidos
de nylon, tecidos de raras% linhagem,
tecidos de linho, sarjas, tecidas de
séda e retalhos de tecidos
tsequerente:

N9 838.687

1"0" 4-WEA SPQRT
• Raquerente: Confecções elaelsea
Sporta Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
•
Artigos: Anáguas, aventais, blusões,
blusas, botas, (calças, %latrinas, camisetas, camisolas, combinarem, meias,
lenços, cuecas, "maillots", casacos,
eachecola, paleás, soutiens, vestidos
e japona&
_
.N9 838.688

LISA" DICIONÁRIO —

NACIONAL DA LIN- -'
GUA PORTUGUESA — -

ILUSTRADO D.N.L.EI

Requerente: Linobel — Tapeçaria
e Confecções Ltda.
Local: • São Paulo
Classe 21
Artigos: Banco de veículos, braças
para veículos, molas de velzulns, alavanca de cambio, aros para valemo.),
carrocerias, dragas, direções de veiculos, eixos de veículos, carros reboques e suas partes integrantes amortecedoras de veículos, freios de
veículo"- estribuos,de veícu los, parabrisas., para-choaue, para- ama 'e rodas de veículos
- Classe 36
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões, botas, casacos, japonas, cacaebois, camisetas, -camisolas, cuecas,
"maillots", combinações, meias, soutiens, lenços, -a,.echarpes, jaquetões,
paletós e vestidos •
Clame 40
Estofados para veículos, assentos,
acolchoados, bancos, encostas para
veículos, estofamentos para alavela,
poltronas, cadeiras de molas, colchões,
conjuntos de móveis, móveis dobráveis, poltronas, cadeiras comuns,
caixas para rádio sob torma de
móveis e assento acolchoadas
N9 838.692

"INSTITUTO DE BE
LEZA WOJORMI "
Requerente: Virolfgang LOthar
George Mickel
Local: São Paulo
Classe 33
•
Titulo

N9 838.693
Requerente: Lisa Livros Irradiantes
•
Sociedade Anónima
Local: São Paulo
Classe 32
Titulo
N9 838.689
••••

"

MONTREAL "
Brasileira,
•

Requerente: Comercial T6xt11
Montreal Ltda.
Local: São Paulo Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos
de carpa, tecidos de easemira, tecidos
linhade celulose, tecidos de cretone,
gem, tecidos de jersey, tecidos de
analha, tecidos de linho, retalhos

"LISA"BIBLIOTEOA
DA LINGUA PORTUGUESA B.L.P.

"LISA'!BIBLIOOA
DA MA TEMÁTICA MO
DERNA B.M.M.
Requerente: Lisa Livros Irradiantes
Sociedade Anónima
Local: São Paulo
Classe 32
Titulo
N9 838.696
Prh ÁrALL...FRIO
h

Ind. Brasileira •
Requerente: Almiro. Bareeloa

de eslava Th o
Local: São Paulo

"UM GRAVADOR Ê O
PRESENTE. QUE GRAVA
Requerente: Sonop/aat Instalações
Indústria e Comércio Ltda.
Loca:: São Paulo
Classe: 8
Expressão
N9 838.697

"DUROCRIN SUL
Ind. Brasileira

ss, Calcinhas, calções, inclusive para
esporte, camisas, inclusive de esporte,
camisolas, camisolões, capas, capotes,
casacos, ceroulas, chales, chapéus,
chinelos, cintas, cintos, coletes, corpinhos, inaillots, manteuax, melar
confecções, meias, peignoirs, pijamas,
pulôveres, roupas brancas • de uso
pessoal, roupas de baixo, ronpas feitas, roupas para esporte, roupões,
sobretudo, soutiens, suéter, tailleurs,
vestidos, slsons
N9 838.701

A MAIS LINDA
'OPERARIA;
Requerente: Hélio de Francisco
Ansaldo
Local: São 'Paulo
Classe: 33
Título
N9 838.702 •

-.

A MAIS BELA OPE-,•
BAIA

ice= ámamal

Requerante: Hélio de Francisco
Ansaido
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
/49 838.703

Raquerente: Mandei Beiru Dangot
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Colchão Especial
24 9

DIAMANTE AZUL
Inc. Brasileira

838.é98

Remiarmte: Frigorifico Diamante
Azul Ltda.
Local: São Paulo
NERY
Classe: 41
Brasileira Artigos: banhar,
In
cara.eevas .alimentícias, bacon, carnes, -extratos de carne, copas, cos t elas. 1 nquas. Ynti '-as,
Requerente: Frigorifico Dam Nery mortadelas, pés, patês, lombos, gol..
Limitada
duras farinha de carne, miados, fíLocal: São Paulo
gado, gens.
Clsse: 41.
peixes, toucinho, toucinho deArtigosc: banhas, conseryas ,alimen- paios,
fumado, presuntos, aves abatidas,
ticias, bacon, carnes, extratos de
charque
(
carne, copas, costelas, línguas, linguiças, moitauelas, pés, pauts, iombos,
149 338.7e4
gorduras, farinha de carnes miúdos,
fígado, gelatina, salames, alsichas,
paios, peixes, toucinho, toucinho d:UBOCAM
fumado, presuntos, aves abatidas,
Ind. Brasileira
charque
.•
N9 838.699
Requerente: Indústria' S.tbocam
Limitada
LABORATJRIO LAV OI SI R.
Local: São Paulo
Classe: 41
.1DZ ANÁLISES CLINICAS
Artigos: Rações balanceadas
Requerente: Dr. Oswaldo Crua
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir Atividades:
Prestações de serviros médicos-hospitalares e análises clínicas
' N9 838.700

FINART
Ind. Bradileirâ
Requerente: Finart-Malhas Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
.
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários,
aventais, anáguas, baby-doll, barretes,
batas, batinas, bermudas, blusas, blusões, boinas, boleros, cache-cols, cal_

- N9 838.705

• PINREIRAL
Ind.- Brasileira'
Requerente: Texanil Anilinna
e Produtos Químicos S.A.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Amido, saponáceo, pasta.,
pomadas, líqüidos detergentes, soda
caustica, sabao cm pó, sabão comum
N9 838.705

• IZO MAGAZINE •
Ind., -Mrasileira
Requerente: Izaalinda Dias
de Oliveira
•Local; São Paulo
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Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário e roupas fsitas em geral, inclusive calçados; agasalhos, blusas, -calças, casacos, capas, chases, chapéris casacos de
pele, gravatas, jogos de lingerie, luna. lenços, meias, pcnhoar pulôver,
quimonos, robe de chaibbre, saias,
shorts, atolas, tales, vestidos
N9 838.707

SUPERMARCADO
PAIJOXO„
_
Ind. Brestlotra

Classe: 21
Artigos: Velculos e suas partes integrantes, amortecedores, alavancas de
câmbio, braços de direção, para veículos, eixos de direção, molas, páralamas, pára-choques, pára-brisas, pecais, rocies para v_ulos, tenn.nais

•

N" 838.717

dos de sairá, tecidos p:CtslicoG,
meáveis, tecidos de seda natural e
ralou, tecidos de fios artificiais, fas
zendas e tecido; de lã ou pelo era
• pecas
Caísse 36
Artigos: Para distinguir: blusas, veia-.
tidos, casacos, manteaux, paletós, co.
N9 738.712
leti.4".à, capas, pegnoir pulôveres, dia.
Requerente: António Moreno
combinações, soutiens, salas, mate
Raquel eLte: Hofnar Sigarenfabrieken les,
Bonilla
lota, calças, camisas, camisolas, cuecas,
N. V.
Local: São Paulo
ceroulas,
pijamas, melas e lenços
Local: Valkenswcard — Holanda
Classe: 21
Classe
44
N9 838.723
Artigos: Veículos e suas partes iritegrantes, amortecedores, -alavancas de Artigos: Charutos, cigarras e tabaco
eanuno, baços u euneçao, paia veisr 838.718 culos, eixos de direção, molas, páralamas, pára-choques, pára-brisas, pedais, rodas para veículos, terminais

HOFNAR

Requerente: Joaquim Castilho Lopes
N9 838.713
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Substâncias e produtos alimentícios em geral, cereais de tódas
NADJA
as espécies, óleos e banhas comestíveis, alimentas enlatados, frios e deInd.
Brasileira 1
fumados, leite e seu derivados, doces
em geral, frutas frescas, secas
Requerente: Indústria QUIllnua rsadja
waffleasiPszeg
e cristalizadas
Limitada
Local: Sa.o Paulo
N9 838.708
Classe: 46
Artigos: Agua sanitária„ alvaiade, Soma
Joias Importação e Coméramido, nil, abrasivos, céra,s para limcio Limitada
par e polir, composições para limpar
Local: Guanabara
RIO BRANCO
vidraças, detergentes, féculas para taClasse 13
Ind. Brasileira.'
eidos, fósforos, goma para lavande- Artigos: Jóias de ouro a saber: anéis,
ria, líquidos para limpar e lustrar alianças, braceletes, broches, brincos
metais, óleos para limpeza, pastas e
pulseiras, 'Saibos e passadores
• Requerente: Rio Branco Lotérica tLda. pós para limpar e lustrar, sabão coN9 838.719
Local: São Paulo
mum, sóda cáustica, pastilhas ou
Classe: 49
granuiatsos paia murar ou polir,
Artigos: Bilhetes de loteria
velas
N9 838.709

N9 838.714

Requerente: Kleber Caldeiras e
Montagens Industriais Ltda.
Local: SUS Paulo
Classe: 6
Artigos: Caldeiras Industriais

MERINCRED

Requerente: Colégio Santo Inácio
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Revistas editada pelo
Colégio

N9 838.710
t4

aaileira. •

Requerente: Cromeaçã,o Remi Ltda.
local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Aluminio em pó, banhos
cromatos, galvenizadores, potassa industriai, moamos para niquelar, pratear e cromar, soluções quiznicas para
uso industrial
N9•838.711

s!RÊS POMES
Brasileira

Ind.

Requerente: Marcenaria Trés
Pociéres Ltda.
Loc.: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Bancos, banquetas, berços,
biombos. ca-leira P. diva m. escrivaninhas, guarda-roupas„ guarda-louças,
poltronas estofadas ou não, sofáscamas, móveis pata decorações
N9 838.712

'PANTHER-CAR
Ind. .Yerpnileira
querentei
llorero
Bon'lla.
1 ,.e 1: Se Paulo

Requerente: Eterna A. G. Uhrenfa...
brik (Eterna-S. A. Fabrique D'IIorJogaria) (Eterna Ltd. Watch Fac..
tory)
Local: Grenchen, Suíça
Classe 8
Artigos: Relógios, despertadores, cronômetros, mostradores e mecanismos
para relógios
N9 838.724

Requerente: Merincred S. As— Crédito, Financiamento e Investimentos
Local: São Paulo •
Classe 50
Artigos: Prestação de serviços de
crédito, financiamento e investimentos
N° 838.720

Inenasileirá 1.1

•
st

Konl ikï

Requerente: Ilcsalivetra Jóias Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 13
Artigos Adereços de metais preciosos
e umipreelosos: alianças, anéis, artigos de fantasia de metais preciosos,
bandejas (É' 111C (ais níeeinso e,u simpreciosas, fio de ouro, fio de prata,
fivelas d emetais preciosos e semipreciosos, pedras preciosas para jóias
e semipreciosas para jóias
N9 838.715

'S)
\

st
je•

N9 838.725

. .n • n•

GSM-750
INDÚSTRIA BRASIÇERA

o SI'

Requerente: Gerson Nunes de Souza
Mendes
Local: Guanabara
13
Requerente: lierinval
Distribuido- Artigos: Anéis,Classe
argolas, balangandans
ra de Valores Mobiliários Ltda.
e berloques, de metal precioso ou imiLocal: São Paulo
tação; braceletes, brincos, broches •
CINTURÃO VERDE
Classe 50
de metal precioso ou imiArtigos: Ccrretores e distribuidores correntes,
tsição; medalhas, pulseiras e prende valdres mobiliários.
dedos de gravatas, de metal precioso
Requerente; Companhia Swift do
ou imitação
. Na?838.721-722
Brasil
N9 838.726
Local: São Paulo
Classe 41
Expressão de Propaganda
N9 838.716

YALAVEST

CINTURA° VERDE
Indústria BrasUeirs

IND.

EMASILEIRA

HEMEK
INDUSTRIA TRASILEIRA

Requerente: Textil Victor S. Atallah.
Requerei:de: Companhia Swift do
8. A.
Requerente: Hemek
Indústria O
Brasil S. A
•
Locai: sas r'szio
Comércio de Peças LtdO. - s s
LocW: Stb Paulo
Classe 23
Local: São Paulo
Classe: 41
A.dir-ts: Palia riLtinguir: tecidos em
Classe 11
Artigos: Fru:as, leg .:L.2s, eer ais e E;cra iterldu3 de algodão, teArtigo Na classe
verduras em eovs.-va
-^
juta, teci_

a‘

Z9 , 838.76

, Ns 9 838.727-731

N.9 838.741

ela Sete

EMBACAN
INDUSTRIA-BRASILEIRA

VÁlLal

NEIN

Requerente: Embacan — Embalagens Limitada.
'-•
Local: São i 41,110
Classe 11
Artiges: Na )classe
Classe 26
Reque-rente: Sociedade Come::al
Artigcs: ga classe
Abel Pereira da Fonseca S. A.
•
Classe 27
'
Por,ugal
Artigos: Na classe
Classe 42 - • Classe 28
Artigos: vinhos corauns, vinhos liArtigos: Na classe
corosos, vinhos espumantes naturais
Classe 38
ou espumosos, aguardentes e licores.
,Artigos: Na classe
N 9 838.737
N9 838.732
▪ 152433.LOAN
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DIBATÁGENS LTDA.

BREGADEnno

\
Requerente: Alimentos Paraná Ltda.
LoLcal: Paraná
Classe: 41
Artigos: Artigos da classe

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria Esteárica
Sania Therezinha S. A.
Local: Sã 3 Paulo
Class e 38

mas. Tih0

MUDEM DE CM

Brasileira
-

Requerente: Irmaos Nuernberg
Local: Santa Catarina
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana
N.

8313.743

PROVALOR - Sociedade Lorretora
de Câmbio e Valores ltda
Requerente: Provalor — Sociedade
Corretora de Câmbio e Valores
Local: Santa Catarina
Classe:, Nome de Empresa

Requerente: M. A. Ribeir0
LoLcal: Estado do Rio
Classe: _42
Artigos da classe
• N. 838.749

DU-1:30M,
iNDOSTRIA BRàLEIRA

Requerente: Francisco Goradesque
Local: Guanabara
Classe: 41'
Artigo: Sorvetes

,Dianfec

Local: E. u
Classe 17
Artigos: Tintas para carimbos, desenhos, doplicadores, escrever e para
N9 838.739

Marca ae Serviço:
Requerente: Plantec Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: 50
Artigos: Organização, racionalização
e mecanização de serviços
N. 9 838.745

<s:kb•

Artigos: Na clas?e

N 9 838.735

mentos Ltda. •
Local: Guanabara
Nome Comercial
Di.9 838.748

N. 838.750

N 9 838.734

LILICAP

Requerente: São Paulo Empreendt-

fINDOSTRtAIBRA`SILEIRA

%r
Requerente: João Villardo
Local: Guanabara
-- Classe 32
Adiceis: Air.a.,aaws, iiibuns impresso>, calendários, catálogos, jornais, livros, pub.ica7ões impressas, revistas
inipreEsas, romances impressos

EMPREENDIMENTOS LTDA.

1. 9 838.742

N.9 838.744

Rorterâ da Noite."

SAO PAULO

-

sWnne

Sociedade Comercial
Requerente:
— Embalagens Requerente:
Abel Pereira' da Fonseca S. A.
- •
Limitada
Local: Portugal
Loca': São Paulo
Classe 42
Nome Comercial
Artigos: Vinhos comuns vinhos' licorosos, vinhos espumantes naturais
N 9 ‘ 838.'4'33
qu espumosos, aguardentes e licores
N9 838.738 • '

/4.9 838.747

NL1P"'

,x,ko
\e"
5'49
Requerente: Flávio Schmidt Behring
LoLcal: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Suplementos, revistas, livros
e publicações impressas
InLQ 838.751

Indústria- Brasileira
Reuuerente: Alimento; Paraná Ltda.
c)çF,\
Ziocal: Paraná
Clage 11
Artigos: Feijão
Requerente: Escritório Seridó Sociedade Civil LtLda. . •
N.9 838.740
Local: São Paulo
Classe: Nome de Empresa

Daficiinha

N. 838.746
CABANA COUNTRY ClUa

DA GUANABARA

Requerente: Sá i Pkalo
Requerente: Atni-/' ; tR S. A. Cimento
•".
mentos Ltda.
Le Amianto
Requerente: Alimentos Paraná Ltda.
Local:. Guanabara .
Local: Guarebara
Local: Paraná
. Classe:/ 33
Casse 16
Classe: 41
Artigos: Gênero de Negócio — T.
• Artigos: Telhas
Artigos: Artigos da classe
Rstabefecimento

Re-Inerente: Hennes — Stihnie S. A.

__ indústrias Reunidas de Balas Finas e Chocolates "Salto a"
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Bombom

Terça-feira 6
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N.9'838.756

,

N9

the

838.763

•
-QUIIc4L PARMACEIJTEA PROCUtf AR -$.

Bacana -Surim

Requerente: Química e Farmacêutica
Proquifar S. A.
Local: Guanabara..
Nome Comercial.

Requerente: Hennes-SOhnie S. A. —
Indústrias Reunidas de Balas Finas
e Chocolates "Sulina"
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Bala fina
•
N. 838.753

IsT9 838.764

UX

SOLEX1TE

DE

Requerente: Montepio Cooperativista
do Brasil
LoLcal: São Paulo
Atividades: Seguro Saúde
Requerente: Haymond Sociedad AnaClasse: 50
nima Industrial y Comercial
/4.9
838.758
Local: Argentina
Requerente: C.hevron Chamiça] ComClasse: 8
pany.
Artigos: Óculos
Local: Wilmington, Estado de Delaware, E. U. A.
INS9 838.754
Classe: 2
Artigos: Pesticidas, inseticidas, fungicida e herbicidas.
N9 838.765

rndústria Brasileira

Requerente: Manufatura de Brinque- COMPANHIA AGRO FLO3 ,E3TAt MOWIE ALE*
do Estréia S. A.
Local: São Paulo
Classe: 28
Requerente: Companhia Agro Florestal Monte Alegre.
Artigos: Artefatos e produtos acabaLocal: São Paulo.
dos de origem animal, vegetal e mi, neral não incluídos em outras clasNome Comercial.
ses; artefatos de substancias químiN9 838.766
cas não incluídos em outras classes
Classe: 49
Artigos: Uma obneca representando
a figura de um bebe
Na. 838.758-750
Requerente: Laboratórios KetoRequerente: Cooper MacDougall &
yemaco S.. A.
Robertson
.5cci.1: São Paulo
Local: Ravens Lane, Berkhamsted,
Hertfordshire, Inglaterra.
Classe: 3
Classe: 2
Artigos: Um preparado farmacêutico
Artigos:
Inseticidas e prepatados
usado no tratamento das traqueobronveterinariaa.
quites e suas manifestações
DI Q 838.767
e
Requerente:
Propala
—
INitdra
N.° 838.755
Propaganda Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Peças cinematográficas e Requerente: Companhia Agro Floresteatrais, programas radiofónicos e
tal Monte Alegre.
de televisão
Local: São Paulo.
Classe: 45
N. 838.761
Serviços: Sernentes e Mudas para a
Agricultura, Horticultura e a Floricultura. Flórea naturais.
N9 838.768

PULVEX

Comandante Radar

MONTE ALEGRE

EXPRESSION-1
Requerente: Montepio Cooperativista
do Brasil
Local: Saci Paulo
Atividades: Seguro Saúde
Classe: 50
)1. 9 838.757

7Iete _geo9ittei4

N9 838.770

1

de
LANCONIE

Requerente: The Carborunclum Corne
pany.
Local: Niagara Falis, Estado de Nova
York, Estados Unidos da América
do Norte.
Classe. 28
Artigos: Rebôlos com centro de aço.
Materiais abrasivos, detergentes IP
polidores.
N9 838.771

•

ROTMAG
Requererias: magneecrt. 5. A.

Local: Minas Gerais.
Classe: 16
Artigos: Produtos Refratários e !soei
lantes térmicos (argamassas, bloca&
de concreto, rimentos, massas, tijolo*,
placas, arcos, cunhas, radiais, e peças
especiais).
N9 838.772

FITA AZUL,
Requerente: Willys-Overland do Bride
sil S. A. Indústria e Comércio:
Local: Guanabara.
Classe: 50
Artigos: Serviços.
TOMOS DEPOSITADOS Eu
16-1-68
N9 838.773

'atis() • BRAS II;
Ind. Bras ileirce4
Requerente: Transportadora
"AlObrasil Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Transporte rodoviário de
cargas
N9 838.774

SORQOASS.

Ind. in-as ile ira ‘,
Requerente: Lancóme S. A.
Lacol: paris, França..
Requerente: Refrigerantes Sorocabi
Classe: 48
Requerente: Henrique Ferreira
Artigos: Todos os produtos de perfuLtda.
Local: Guanabara
maria, cosméticos, máscaras e todos
Classes: 17 e 38
Local: São Paulo
O
Artigos: Titulo de Estabelecimento s produtos para maquilagem, perfuClasse: 43
mes e águas de colônia, águas de tou- Artigos: Aguas minerais, refrescos 1.
/39 838.762
cador perfumadas, dentifrícios, sabões
refrigerantes
de toucador.
N9 838.775
N9 838.769

Copiadora

VEÍCULOS FITA AZUL

Requerente: Claudionor Nunes SarRequerente: Willys-Overland ao Ene
mento
Requerente: Henrique Ferreira
sil S. A. Indústria e Comércio.
Local: Guanabara
Local: Guanabara.
Locai: Guanabara
Sinal de Propaganda
Classe: 25 e 50
Classe: 50
•
Classe: 33
Artigos: Titulo de Estabelecimento, •
Artigos: serviços..

Bf J•3
4.-IncR ERIVriajzs

ira

Requerente: Casa Bierstube Ltda4
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Sanduiches e refolçfíos
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N9 838.776

DO CENTRO
Ina. Brasileira
I Raquerente: Mercearia do Centro
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Conservas, cereais, massas
alunenticias e óleos alimentícios
_
N 9 838.777

JORNAL JOVnC
Requeren'a!: Linográfica Editora
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: um jornal
N 9 838.778

PRIMUS

tas lapidadas, sainetes de gravatas,
anéis, botões de colarinhos, brac,eleteg brilhantes, brincos, broches, chaveiros, correntes de metal preciosos
ou imitação, parolas naturais prendedores de gi. avatas, pulseiras, jóias
de prata ou imitação e rubis
N 9 838.783
I GUIMAR.X.ES 9
Ind. Brasileira
Requerente: Cmpresa de Turismo
Guimarães Ltda.
Local: São, Paulo
Artigos: Transportes e Turismo
N9 838.784

Fevereiro de 1968

N9 838.7?9
"

BAJGELMAN ti'

Ind. Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

N" 838.790

Nõ 838.794

Re;uerente: Primus Rádio e Tele- 0
Requerente: Malharia Albela Ltda.
visão Ltda.
Local: São Paulo
Locai: São Paulo
Classe: 36
Classe: 8
Artigos:
Anáguas,
aventais, blusas,
. Artigos: Antenas e aparelhos de
blusões, calças, calçinhas, casacos,
televisão
botas, cache-cols, camisetas, samisoClasse: 40
las. combinações, echarpes, cuecas,
Artigos: Caixas para rádio e
meias, maillots, lenços, soutiens e
televisão
vestidcs
Classe: 50
. Artigos: Consertos e reformas de
N 9 838.786
antenas e aparelhos de televisão,
exoortarE.a. importação e representações de antenas e aparelhos
GIOVALLE "
de t:levisão
Ind.
Brasileira
N 9 838.779

"OS INVASORES 9
Ind. Brasileira
Requerimento: Rubens José Forte
Local: São Paulo
Artigos: Conjunto Vocal e Musical
N 9 838.780
1

"PENHA BRASIL "e
Ind. Brasileira
Requerente: Panificadora Penha
Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41

Artigos: Pão
N 9 838.781

-

SP2MT1932,,.

--

N

Classe: 41
Artigos: Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezas, riz,otos, lasanhas, macarronadas, pizzas,
arroz, feijão, arroz de braga, bife a
cavalo, bife à portuguésa, ravioli.
gnocchi e churrascos

Ind. Brasileira

1\1' 838.705
' fl

OSHE "
Requerente: Representações Comercial Hiroshe de Gêneros Alimentícios Ina. HI • asileire7
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Batatas, batata doce, arroz, Rec ,,ierente: Represeintações
ouierfeijo, farinhas, féculas, farinhas ali- cml
de
Géneros
Alimentícios
mentícias, de cereais, fubá, milho,
Limitada
café, chá, cebola, alhos, lentilha,
Local: São Paulo ervilha, grão de bico
N 838.791

(IS
Ina.

h

L9A le ir a

Requerente: Giovalle Emoreiteir09
de Construção .Ltda.
Local: São Paulo
•/ Requerente: Sanrica Tecidos e ConClasse: 50
fecções Ltda.
Artigos: Empreiteiros de construção
Classe: 23
N° 838.787
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos

Classe: 41
Artigos: Batatas. batata a:ice, arroz,
feijão, farinhas, farinhas alimentícias
de cereais, fubá, milho, café, féculas,
chã, cebola, alhos, lentilha, ervilha,
grão de bico
— - - —
N'' 838.796
ti RIO NOVO "
Ind. Brasileira‘

de alpaca. aparas de tecidos, tecidos
de caroá, tecidos e casemira, tecidos de
cetim, tecidos de celulose, tecidos de
1,
jersey.- tecidos de juta, linhagem, tecidos de nylon, musselina. retalhos de
tecidos, tecidos de ramy, tecidos de
Requerente: Comercial de Tintas e
sêda, tecidos malha e sarja
Ferragens Ionil Ltda.
. Classe: 36
Local: São Paulo
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
Classe: 50
blusões, calças, calçinhas, combinações,
Artigos: Comércio de Tintas e
camisetas, camisolas meias, lenços,
Ferragens

Brasileira

N9 838.788

mo

:"MJ,11221:iii;

Requerente: Mar g arida Zeviani
41117a,
Local: São Paulo
•
Classe: 43
Artigos: Pós para refresco, águas
gasosas artificiais, águas gasosas naturais, águas magnesianas, naturais„
Ind. " Wasileirg i águas
naturais não medicinais, bebidas espumantes sem ale:4 1, bebidas
r
não alcoólicas, essenciais para refriRequerente: Jóias Dawe Ltda.
gerantes, garapa, girger-ale guaraLocal: São Paulo
nas, refrescos em xarope, sodas, sucos
1) Artigos: Abotoaduras de punho,
de fruta para babidas, e preparados
liguas marinhas, lapidadas, ametispara refrescos
Requerente: José Biancardi
Local: São Paulo.
Classe: 33 - Título
N9 838.782

Requerente:

,
" LAGARTO
"Ind. Brasileira'

Requerente: Xanapu Comercial
Construtora de Imóveis Ltda.'
Local: São Paulo
.
Artigos: Construtora de Imóveis

AIBELA 9
Ind. Brasileira:'

"

monda — Restaurante
Limitada
Local: São Paulo
N
Classe: 41
Artigos: Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezas, ri.
zotes, lasanhas, macarronadas, pizas,
saladas, saladas diversas, feijoadas,
arroz, feijão, arroz de braga, bife a
cavalo, bife à portuguésa, gnocchi e
churrascos

N9 838.785
(

N BIONDA "
1.Ind,,

Requerente: Móveis Bajgelman Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis,
armários, berços, cadeiras de molas,
cadeiras com rodas, cadeiras comuns,
cadeira para escritório, cama com
molas, cama comuns, camiseiros.
criado-mudo, conjunto de móveis,
divans, cristaleiras, guarda-roupa,
guarda-louça, guarda-comida, poltronas, móveis residenciais e móveis
de sala de visitas

XANADU '
Brasileira

9

1\19 838.793

Requeiente. TéNtil 1210 Novo
- liS
dústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23 Artigos: Tecidos de alpaca, tecidos de
algodão, aparas de tecidos, tecidos de
casemira, tecidos de celulose, tecidos
de cetim, tecidos de crepe, tecidos de
cretone, tecidos de gorgorão, tecidos
maillots, cachecols, cuecas, echarpes, de gase. tecidos de malha, tecidos de
casacos, soutiens, vestidos
linho, linhagem, tecidos de nylon,
eidos de jersey. tecidos de junta, teN° 838 792 '
eidos de séda. e retalhos de tecidos
fl TIKOTEX "
Ind. - Brasileire

N° 838.797

Requerente: Dov Ben Tikotzki
Local: São Paulo
Classe: 23
IN DUSTRIA RRASILEIRA
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de alpaca, -aparas de tecidos, tecidos
de caroá, tecidos de casemiras, tecidos
de cetim, tecidos de crepe, tecidos de
cretone, tecidos de gase, tecidos de Requerente: cremei Ltda. - Indústria
gorgorão, tecidos de jutas, tecidos de e Comércio .de Sorvetes e ProdutOs
malhas, tecidos, dramy„ tecidos de
Alimentícios
sarja, retalhos de tecidos
Local: São Paulo

CREMEL
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Artigos: Ingredientes de alimentos.
alimentícias.
Substâncias
Essências
eihneuticias e seus preparados. Sorve.
• tes e refrescos
Classe: 41 e 43
N° 838.79k.

' Requerente: RieL ti Cia. Ltda.

Local: -São Paulo
. Classes: 23, 33, 36 e 49 — Titulo
N° 838.799

ZRATA
Requerente: aExata» Informações Comerciais Ltda,
Local: Capital
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços informativos comerciais e orientação técnica
de negócios, bem como planejamentos
comerciais e industriais
Nó 838.800

tt MOLINAR.I
Ind.Braàileira

tanques e suas partes integrantes, automóveis e suas partes integrantes, autocaminhões, e suas partes integrantes,
suas partes integranauto-motrizes
tes, camionetas e suas partes integrantes, caminhões e suas partes integrantes, carretas e suas partes integrantes. - carretas, carrinhos de mão e suas
partes integrantes, carros, irrigadores,
e suas partes integrantes, carrocerias,
lanchas, barcos e usas partes integrantes e carros reboque e suas partes integrantes
Classe: 11
Artigos: Aços para afiar, alavancas,
aldravas, alhrgafotsd, alicates, cabos,
cadeados, arames lisos e farpados, arcos de pua, armações de metal, arrebites, arruelas, betumeiras, bigornas,
brocas, crivos, cruzetas, cubos, cunhas,
catracas, castiçais, cavaletes de ferro,
chaminés, chapas não de outras classes, chuveiros comuns, conexões para
encanamentos, coerentes não de outras
'classes, corta-arames, cremalheiras,
ferros comuns de passar roupas,
cunhos, amlms, cuteloM dobradiças,
engates, envólucros, esguichos, enxadas, espelhos, metálicos, esticadores
( ferramentas) , facas, facões, fechaduras, . ferrolhos, fólhas para fins diversos formas, forquilhas, funis, furadores, manuais, globos, grampos, ganchos, ladrões para caixa d'água, lâminas não de outras classes, lavatórios,
letras de metal, maçanetas, • nadris,
manacis para rodas, marretas, manivelas, matrizes, morsas, molas não partes de máquinas parafusos, perfilados,
per-nos de fixação, rocas, placas, plainas polias, porcas, postes; pregos, purificadores, rebites recipientes, redoinas,
retentores, reservatórios roldanas,/ terçados, terminais, sachas; serras, serrotes, sifões, tachos, talhas tanques, tapetes de metal, telas de arame, terrinas,
tesouras para costura e para jardineiro, torneiras, tornos, torquesas,
trancas, tranquetas, travadeiras, trincos, tubos para encanamentos, tubos

Classe: 8
linho para tecelagem, novelos de lã,
fios de nyloin para tecelagem, fios de Artigos: Aparelhos elétricos CM geral:
condutores elétricos, interruptores, toséda
r•.:6 madas, soque tcs chaves fUZiVeiS •
rédes elétricas
N° 838.803
INV 838.809

¡BaUTIOUB REALEJO 4
[I Suo, 'Paulo
Requerente: J. 13. Strasser
Local: São Paulo
Classes: 35, 36 e 48
Artigos: Titulo de Estabelecimento
Ni838.804

"

LUMEN

tná. Brasi.Leira'
, .
Requerente: Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Liunen Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 46
Arti gos: amido; saponáceo; pastas;
pomadas; fósforos; líquidos detergentes; soda cáustica; sabão em pó,
sabão comum; velas
N Q 836.810

BONANCA
Ind. Braãileira
Requerente: Fábrica- de Brinquedos
Bonança Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: brinquedos de pelúcia
N 9 838. 811
IN'/ASORES

CLORIL
,
Requerente: Antônio Lopes
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, livros, estóIndústria Brasileira
rias em quadrinhos, álbuns para figurinhas almanaques, publicações impressas em geral
Requerente: Companhia Swift do
N° 838.805
Bras11 S. A.

Requerente: Eletrônica Molinari Limitada
Classe: 6
Local: São Paulo
Local: São Paulo )
Artigos: Alavancas mecânicas, aqueceClasse: 2
Artigos: Substâncies e preparações
dores de máquina, arranque de motoquímicas usadas na agricultura, na
res, dínamos, broa zinàs, ecartersa,
horticultura, na veterinária e para
carbuiadores, compressores, comutadofins sanitários
res de fôrça e velocidade, condensado. Classe: 46
para
fins
diversos,
vàlvuals,
Requerente:
Dro-aa
Simples,
Oratório Ltda,
res de máquinas, eixos de máquinas,
Artigos: Velas ,fôsforos, sabão coeletrodos, embolas, engrenagens de vasilhames, vasos, trilhos e virolas
Local: São Paulo
mum; sabão em pó e detergentes.
máquinas, ferramentas mecânicas, geAmido; anil e preparações para conClasse: 3
N/ 838.802
servar e polir
radores de corrente, máquinas, atilamArtigos: Substâncias químicas, produtadaras, máquinas ventiladoras, máquitos e preparados para serem usados na
N9 838.812
nas furadoras, máquinas purificadoras,
medicina ou na farmácia
máqUinas serradoras, tornos, turbinas,
WANTEX
•
Nó 838.806
molas de máquina, polias, pol i trizes.
Ind . C LORINE
rolamentos de motores, rotores, ventiladores, parte de máquinas, parafusos
para máquinas. tornos, bombas elétri- Requerente; Manufatura \Vante/ LiIndústria Brasileira
cas, bombas, pistão, caldeiras de márnitada
quinas, cilindrosf de máquinas, anéis
Local: São Paulo
de segmento, e antidetonantes de moClasse: 39
Requerente: Companhia Swift do
tores
Brasil S. A.
Artigos: Capas, luvas, sapatos. botas, Requerente: Embalagens 4iRigor» Ltda.
Local: São Paulo
'
Local: São Paulo
galochas, aventais de borracha
.
CMsse 21
Classe: 38
Classe: 2
'Artigos: Alavancas de câmbio, amorN/ 838 .801
Artigos: Embalagens de papelão
Artigos: Suostáncias e preparações
tecedores de veículos, aros para
químicas usadas na agricultura na
veículos, bancos de veículos, calotas,
dOP
INT° 838.807
horticultura na veterinária e para
câmara de ar para veículos, chapas
it
fins sanitários
para ' veículos, chassis, direções de
PEWLON mm
Classe: 46
Veículos, dirigíveis para veículos, desliArtigos: Velas, fósforos: 89140 - coInd.Brasileirá
gadeiras para veículos, eixos de diremum; saUo em pó e detergentes.
ção para veculos, engates de veículos,
Amido; e nil e preparações para coa.
estribos de veículos, frisos para
sorvar e polir
• veículos, fronteiras para veículos, Requerente . Maf
Importação e
1•19 838.813
ReqUerente: CBM — Agência de Desfurgões para veículos, manivelas para
Exportação Ltda.
pachos de Imoortação e Exportação
veículos, molas de veículos, rodas de
Locai : São Paulo
Limitada •
Veculos, para-brisas de veículos, paraClasse: 22
Local : SãO Paulo
; choques de veículos, para-lamas 'de Artigos: Fios Cie- algodão, fios de
Veicu l as, pedais de .cambio, pneumáti. amianto para tecelagem, fios de. linhas
Classe: 50 •
Artigos: marca de serviço
cos de veículos, pantões de veicu/os, para bordar, fios de cânhamo para te•
bicicletas e suas partes integrantes, celagem, linhas de coser, linhas de lãs
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
N Y 838.808
varais de veículos, varetas de veículos. para tricô e crochê, fios elásticos para
,E
EXPORTAÇÃO ITU./
selins. toletes de veículos, ónibus e tecelagem, fios ode ceMlose para teceSuas partes integrantes motocicletas e lagem, fios de pêlos para tecelagem.
suas partes integ pantc, motora tas . e fios plásticos para tecelagem, fios de
suas partes integrantes, motociclos, iayon, para tecelagem, fios em geral
Reouerente: Brasgold
Comércio,
reboques, inotocarems e suas partes in- para tecelagem, fios de serzir. fios de Requerente: 191" A FEL — Fios e Ma- Importação g Exportação Ltda.
tegrantes, locomotivas, furgões e suas juta, para tecelagem, fios de lãs, linhns,El -'Wcon Ltda. Local: Guanabara
teriais
Nome Comercial
partes integrantes, dragas. carros- para bordar, tricotar e coser, fios do
•
,
Loca': São Paulo

ORMORI0'.'
Ind. Brasileira

Brasileira

RIGOR
Ind. Brasileira

Ind.

asileirè,

"BRASGOLD';)

Ind. Brasileira

•
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&O
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N9 833.814
0 ENDWEÇO Cffil0 DA NTIA MAÇO

N9 838.321

IORTA' DA SORTE
tr, ,4it

Eario de Souza Góes
Local: Guanabara
Classe: 33
Frase de Propaganda
;

N9 833.815

Rtria Brasileira

Recjiieren te: Beirardino Ferreira
Alves
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: blhetes de loteria'
N9 838.822

O ENDOIECO MUSICAL DA 61:RAÇA° NOVA

'D OCERIN

zantes do solo; fungicidas; formicidas; germicidas; herbicidas; inseticidas; microbicidas; óleos para fins
veternários; raticidas; remédios; saa
baio desinfetantes; vacinas; unguentos; águas; sanitáras; desodorizantes; sais veterinários e • fungos •
Classe: 46
Artigcs; Amido; alvejantes; anil;
agua lavadeira; cêra para soalhos;
netergentes; esponjas de aço; fósforcs; lã de aço; pomadas para calçados; palha de aço; preparados para
polir e limpar madeira; vidros , e objetos, sabões; saponáCeos e velas;
pastas e polidores
N9s 838.830-32

'Fevereiro de 1968
minhões; levantador para vidros de
caminhões; automóveis e para veículos em, geral; luvas para bombas
d'águaá mancats para brocas, porcas;
pernos; parafusos; especiaâ; acessórios para amortecedores de choques;
acessórios para barras de tensão;
term nais acessórios para freios; parafusos especiais para reguingam dos
freios; botões de metal (Start); parafusos alongados para afixar o motor de partida; acessórios de metal
que protege e envolve o motor de
partida; acessórios para molas dianteiras e trazeiras; grampos; fôlhas
de metal que envolve as molas e protege centra o pó e/ ferrugem; pinos
de direção; pinos de molas; luvas de
metal rosqueada para' unir as partes
laterais do eixo; retentores de metal; suportes para vidros; alicates;
alavancas ;arruelas; arrebites; correntes; chaves de parafuso; chaves
de fenda; chapas; chave inglésa; dobradiças; chaves grades; supercalotas; frizos; enfeites de metal; engates; esguichos; estribos; fechaduras; molas para portas, maçanetas;
martelos emblemas para automóveis;
placas; frisos; parafusos; porcas;
terminais de direção; travadeiras;
trincos; conexões de metal e
vasilhames
Classe: 21
Artigos: Automóveis; amortecedores;
bicicletas; braços para veículos; caminhões; caminhonetas; carrinhos de
mão; carretas; carros ambulantes;
carros elevadores; carros irrigadores;
carrocerias; charretes; carros tratores; chassis; chapas circulares para,
veiculos; cubos de veículos; corrediços de veículos; direção; diferencial;
eixos de direção; elevadores para
passageiros; •freios; fronteiras para
veículos; locomotivas; molas; motomanivelas;
cicletas; rnotofurgóes;
breques; desligadeiras; pára-choques;
pára-lamas; pára-brisas; rodas para veículos; radiadores para veículos;
varetas de contrôle do afogador e
acelerador; varais de carros e vagonetas basculantes

Indústria Brasileira
Pequ:rente: Eario de Souza Góes
Local: Guanabara
QUIMAGINAÇÃO
Requerente: Instii,uto Cati m:oterápico
Classe: 3:-.
Frase de Propaganda
Sociedade Anônima
Indústria Brasileira
Local: São Paulo
N9 838.816
Classe: 41
Artigos: produto adulcorante dietético Reguei ente': Paliquima Indústria e
Comércio S. A.
O ENDEP,EÇO DA la3VA 6111ACAD MUSICAI.
N9 838.823
-Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Substanc as e preparações
it equ: rell t e: EalIo de Souza Góes
quimicas usadas, nas indústrias, na
IPINEM'A.
Local: Guanabara
roa:ia:a-afia e nas análises químicas.
Classe: 33
Sulastânciase preparações químicas
Indústria
Brasileira
Frase de Propaganda
anti-corrosivasassee: anti-oxidantes
2
-a
N9 838.817
Requerente: P1 nio Broiaro Juncai ta a:a Artigos: ,substâncias e preparações
Local: São Paulo
quirnicas usadas na agricultura, veClasse: 45
tar-nat.:a •e para fins sanitários:
ENDEREÇO atlISKAl DA MOVA SCRA(A0
Artgos; sementes em geral
Adubos; baratie • das; carrapaticidas;
aesinfetantes;
uniadores; fertililes 838.824-26
zantes
da solo; fungxidas; formicillequ _ren te
calo de Souza Góes
das;
gexniieidas;
herbicidas;
inseticiLocal: Guanabara
das; microbicidas; óleos para fins
Classe: 33
veternarios • raticidas; remédios; saQUIMAGINACII5N
Frase de Propaganda
bão desinfetantes;
'
vacinas; unguen—
—
Indústria Brannen.*
N9 R38.8111
tos; águas; sanitárias; desodorizantes; sais • .ternários e fungos
Classe: 46
O ENDEREÇO 1 alUSICA1 DA ATUM GERAÇA0
Requerente: Foliquima Indústria e Artigos: Amido;
alvejantes; anil;
Comércio S.A.
água lavadeira; _ceia para soalhos;
Local: São Paulo
detergentes; esponjas de aço; fósfo- Classe: 1
I: a qu, rente: prado de Souza Góes Artigos: Substanc - as e preparações ros; lã, de aço; pomadas para calçados; palha de aço; preparados para
Lecal: Guanabara
quimicas usadas nas indústrias, na polir
limpar 1:ladeira; vidros e obCglinl1Ce.8 usadas nas indústrias, na jetos,esabões;
Classe: 3"
N9-838.839
saponaceos e velas;
fotografia e nas análises químicas.
Frase de Propaganda
pastas e polidores
Substanciase piseparações químicas
IXCOIIESEL-INICSTETÀ
• ri 838.819
anti-corrosivas e anti-oxidantes
N: 838.833
E• coitano DE PEÇAS
Classe: 2 .
Artigos: substancias e preparações
—
PARA
IlliCEL LTDA.
químicas usadas na agricultura, veternária e para fins sanitários:
Adubos; baratic'das; carrapa,ticidas;
desinfetantes; defurnadores; fertiliRequerente: Incodiesel-Indústria
zantes do solo; fmigicidas; formiciComércio de Peças para Diesel Ltda.
das; germicidas; herbicidas; inseticiLocal: São Paulo
das; microbicidas; óleos para fins
Classe: Nome de Emprêsa
veterinários; raticidaa; remédios; sa1;i43S1RIA CRASILEIRA
bão dasinfetantes; vacinas; unguenN9 838.847
tos; águas; sanitárias; desodorizantes; sais veterinários e fungos
Requerente: Roque Bibo
Local: São PauloClasse: 46
Classe: 28
Artigos: Amido; alvejantes; anil;
água lavadeira; céra para soalhos; Artigos: Solas; saltos e solados de
' Campinas --- SP 4
plásticos
detergentes; esponjas de aço; fósfoClasse: 35
ros; lá de aço; pomadas para calçados; palha de aço; preparados para Artigos: Solas; saltos e solados de Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S.A.
couros - e peles
polir e limpar madeira; vidros e ob• Local: São Paulo
jetos, sabões; saponáceos e velas;
Classe: 36
Classe; 33 Título
pastas e polidores
tigos: Calçados em geral: TlperCatas; botas; botinas; botinhas; chiN9 838.848
nelos; galochas; polainas; perneiras;
W's 838.827-29
sandálias; sapatos; sapatos desportivos e tamancos
Classe: 39
Requarente: Dario de Souza Góes
Artigos: Solas, saltos e solados de
CHEIVAGINATION
Local: Guanabara
Santa Cruz do Rio fardo - SP
borracha
Classe: 33
Indústria Brasileira
Frase de Propaganda
Requerente: Banco Brasileirc ia
N9 838.820
inolusir
Indústria e Comércio S. Á .
Requerente: Poliquima Indústria e
_ Comércio • S.A.
Local: São Paulo
Classe: 33 Titulo
Local: São Paulo
•
• - • Indústria. Brasileira
•
Classe: 1
N9 838.849
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na Requerente: Insodiesel — Indústria
fotografia e nas análises químicas.
e Comércio de Peças para Diesel
Substanciase preparaçõés quimicas
Limitada
e anti-oxidantes
Local: São Paulo
Santo André - SP
A CASA DAS LINDAS GRAVATAS ant'acorrosIvas
Classe: 2
Classe: 11
Artikos: substâncias e preparações Artigos: Aros para lanternas; aros
Requerente: Feivel Trompeter.
quhnicas usadas na agricultura. ve- para faróis; arruelas; catracas; cur- Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S.A.
Local: São Paulo
terinária e para fins sanitárlOS: vas de reafirço; encanamentos; ferra, Local: São Paulo
Classe: 36
Adubos; baratiedas; carrapaticidas; gens, para capsz de automóveis; ferCasse: 33 Titulo
Frase de Propaganda
desinfetantes; deaumadores; fertili- ragens para tetos de cabides de ca-
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N° 838.858

N 838.850

.BRASINCÓ:
SP,.

.antos

BRASINCO

'

N9

BRASINCQ;
betem

timbó

Banco r Brasileiro da
Banco Brasileiro da Requerente:
Indústfla e Comércio S.A.
Indústria e Comércio S.A.
Local: Santa Catarina
Local: S'áo Paulo
Classe: ' 33 Título
Classe: 33 Titulo
N 838.859
N 9 838.851

Requerente:

9

E3RASINCO
,
:Jacarel `-'SP
Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comémio S.A.
Local: São Paulo
Ciasse: 33 Titulo
N° 838.852

BRASINCO,

BRASINC99

'

Blymenau SC

Requerente : Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S.A.
Local: Santa Catarina
Classe: 33 Titulo
N ' 838.860

o

BRASINCO
RIO do Sul • SC

.1Taubaté....-SP•

Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S.A.
Requerente: Banco Brasileiro da
Local: Santa Catarina
Indústria e Comércio S.A.
Classe: 33 Título
Local: São Paulo
Classe: 33 Titulo
N 838.861
N 9 838.853

9

BRASINCO
Piracicaba": SP

BRASINCO
-' Gaspar • Se

N9 838.872

838866

e r\à1

Requerente: flanco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: Pará
Classe 33
Titulo •
N 838.867

/. ,

9

Santos - SP Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A
Local: São Paulo
Classe 33
Insígnia
No 838.873

BRASINCo

'

n•n•nnn••n••.

Goiânia -

TrO

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A. •
Local: Goiás
Classe 33Titulo
N 838.868

9

BRASINCO'
Macapá AP
Requerente: Manco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A, N..
Local: São Paulo
Classe 33
.1
Insígnia
N9 838.874

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: Território de Amapá
Classe 33
Titulo N 838.869

o

Banco Brasileiro da
Requerente: Banco Brasileiro da Requerente:
Indústria e Comércio S.A.
, Indústria o Comércio 8.A.
Local: Santa Catarina
Local: São Paulo
Classe: 33 Titulo
Classe: 33 Titulo
N 838.862
N 838.854

o

9

~MI/

BRASINC-0,
São Bento do Sul

SC:

BRASINCO

•

9

BRASINCO
:Jatagua do Sul 5C'

re e:

BRASINCO
Barra Mansa - RJ

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: São Paulo
Classe 33
Insígnia
N 838.870

Jomv

flIn

.

N

o

O

‘9
'

BRASINCC
Manaus .• AM

7

Requerente: Banco Brasileiro da Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S. A .
Indústria e Comércio S. A .
Local: Santa Catarina
Local: A rna ons s
Casse: 33 Titulo
Casse: 33 Titulo

nr

r

:Santa C uz do Rio Pardo

1•41.

O

_

a

NO

São Bento do Sul

Santo André 1,SP
Reouerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio 33. A.
Local: São Paulo
C,l sse - 33
Insignia

acIcaba Sr.'

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e ComérciO S. A
Local: São Paulo
Classe 33
Insígnia
838.876

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A:
Local: São Paulo
Classe 33
Insígnia
838.871
N

Reque nt Banco Brasileiro da Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S . A .
Indústria e Comércio S. A .
Local: Santa Catarina
Local: Rio de Janeiro
Classe: 33 Titulo
Casse: 33 Título

BRASINCO

gw-querente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: São Paulo
Classe 33
insígnia
838.875

Florianópolis • SC

o

:Lajes

aubaté • SP

E3RASINCC

Requerente: Banco Brasileiro da Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S. A .
Indústria e Comércio S.A.
Local: Santa. Catarina
Local: Santa Catarina
Classe: 33 Titulo
Classe: 33 Titulo
n.n
N° 838.864
N 838 . ass

BRASINCO

Campinas -7 SP

CrIsciuma • SC

Requerente: ' Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S. A.
Requerente: Banco Brasileiro da
Local: Santa Catarina
Indústria e Comércio S.A.
Classe: 33 Titulo
Local: Santa Catarina
Classe: 33 Titulo
N 838.863
N 838.855

9

T

-

Requerente: Banco Brasileiro
Indústria e Comércio s. A.
Local: Santa catarint
Classe 33
ineirtia

da

1

t--

te-

:444.0 - tei. a

6
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828.871

N9

838.883

N. 838.887

N. 838.892

o

°

f•
„à1 •0" •

Jaragua do Sul k, SC
Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A..
Local: Santa Catarina
Classe 33
Insígnia
N9 838.878

Macapá -

No do Sul • SC
Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: Santa Catarina
Classe/33
Insignia
N9 838.883

AP

Requerente: Banco Brasileiro da In•• Requerente: O. Cersosimo Represen• dústia e Comércio S.A.
tações
: sAem: az
Locca as
Local: Guanabara
33
Cla:szs: 3 — 10 e 33
Insígnia
Insígnia

141' 838.883

N. 838.893

ECONOMIZE

tielem • PA

Requerem:e: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: Santa Catarina
Classe 33
Insígnia
N9 838.879

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A,
Local: Santa Catarina
Classe 33
Insígnia
N9 838.884

\
Requerente: Banco Brasileiro da Indústia e Comércio S.A.
Local: Pará
Classe: 33
Insígnia
N.9 838.889

COMPRANDO

Requerente: Arte Gargano
Local: Guanabara
Classe: 33
Título de Estabelecimento
N.

838.894

GO l ãrna - GO

JOInville • SC
CriSciuma SC
Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local: Santa Catarina
Classe 33

Insignia

N9 838.880 .

Requerente: Banco Brasileiro

da Indústria e Comércio S. A.
. Local: Santa Catarina
Classe 33
In.signia
N9

838.885

Requerente: -Aldo Gargano
Local: ,Guanabara
Classe: 50
Requerente: Banco Brasileiro da InObjeto: Empreendimentos e promodústia e Comércio S.A.
ções
Local: , Goiás
Classz.: 25
Classe: 33
Artigos: Ações, bónus, cartazes, cliInsígnia
chês, desenhos, painéis, estaranas, se745 838.890
los e gravuras
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, albuns
em branco, carteiras de papel, carteiras de pap:Ião, cartões de identi.
dada, cartões de visitas, cart1.52.5 em
branco, duplicatas, envelopes, etiquetas, livros imfiressos, talão de recibo
N. 838.895

o

Illanâus AM
GRANDE. CAMPANHA
TIm b0

SC

Requerente: Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.
Local; Santa Catarina

Ir

Classe 33 .
Insígnia
N G 838.881

Requerente; Banco Brasileiro
da Indústria e Comércio S. A.

Requerente: Banco Brasileiro da
dústia e Comércio S.A.
Local: Território do Amapá
Classe: 33
Insígnia
N.9 838.891

• Local: Santa Catarina
Classe 33

DA ECONOMIA
Requerente: A/du Gargano
Local: Guanabara

Classe: 33
Título de Estabelecimento
N.9 838.896

Insígnia

N., 838.898

8l u m enau-1r SC

. Safra Manca Ri
( Requerente: Banco Brasileiro
Ida Indústria e Comércio s. A.
Local: Santa Catarina
Classe 33
Insígnia!

In-

uerente: Banco Brasile're da In- fletiu
~tia e Comércio S.A.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 33
4
Insignia .

CONCORDIA
Requorente: Conco,dia Papelaria Limitada
Local: Guanabara
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, albuna
em branco, argolas de papel ou panelão, aros de papel ou papelão balões de papel *para enfeitar, bobinas
cl) papel, bloco; para notações, blocos
para cálculos, blocos para In.-e . pondência, blocos para desenhar, blocos
tri to c :da Cer . .er 30- para ercraver, brcchuras não impesciedade Anônama
sas, cadern^tas em branco, cx.le'nos
Pa'i'o
escol -reQ, cad srno-4 pa-a de-enno, caiC'aase: 41
x n s d p•koelão,•capas de pap.1 para
docurnen os, capa de p o plãn pr-a

e

Têrça-feira 6
documentos, carteiras da papel, carteiras de papelão, cartolina, umes
de laentidade, cartões de vasisau, cartões cm branco, cartóes innices, cnapaa de papelão para fins aivereos,
duplicatas, encadernações de papei,
encaciernações de papelão, envelops,
envóluerou de papelão, etiquetas, /aturas, fôlhas de papel, fedias de pa.
pelao, afilhas índices, guardanapos de
papel, lenços de papei, livros Lernerciais em branco, livros de eantabilidade, livros fiscais em branco, livros
náo impressos, malas de papelao,
mata-borrão, notas promissórias, ornamentas de papel,- pelais absors erste,
papel almaço, papei celofone, papal
crepon, papel cana, papel unho, papel de seda, papel encerado, papai es.
tanho, papel higiênico, papel impermeável, papel linha dagua, papei
para deeenno, papel para esnorwao,
pap,1 para encadernaçao, papel para
escrever, papel para impressão,
e pelão para qualquer fim, pastas de
cartosina, promiszórias em branco, recibos em branco, recipientes de papel, recipientes de papelão, seilo de
papel, róculos de papel, sacos de papel, talão de promissórias, talão de
promissórias, talão de recibos, tubos
de papel
N.° 838.897
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(Seção 51)
N9 8:48.905

IThCOLOMI
Requerente: S.A. Rádio Guarani
Local: MG
Classes 50
Artigos: Empresas de turismo, empresas teatrais, associações culturais.
conjuntos artísticos, empresas de publicidade e de popaganda empresas
de televisão, empresas de rádio-difusão, empresas de consertos de rádio e
televisão
Clasee 8
Artigos: Aparelhos de um, alto-falantes, bobinas, campainhas elétricas,
discos gravados, aparelhos fotográficos, filmes revelados, Instrumentos
eletrônicos, lâmpadas, microfones,
Requerente: Pedrinco S.A. rateiras pilhas elétricas, aparelhos de telegrafia e de t 3:sfc.nia, aparelhos de
e Inchlitria de Concreto
televisão, aparellris de registros de
Local: Es_ado do Rio de Janeiro
reprodução de imagens e sons, apaClasse: 16
Artigos: Areia para construçae, bri- relhos de barbear, dispositivo de
contrôle remoto
tas, cimento comum, ca:xas le cimentos, cal para construçõss, cornijas de
N9 838.906
concreto, lajes, lageotas, manilhas,
massas para parede, pedregulhas preparados para con_truçôes, pedras breo
paradas para construções, pilastras
de conreto, tijolo e tubos de dincreto
N.9 838.902

blicidade e de propaganda. empresas de televisão, -empresas ds
difusão, empresas de cAletsto de tadá e televisão
tC 838.908

ALTEROSA
Reverente: Sociedade Rádio e TV
Alteie:a _yes.
Local: MG
Classe 60
Artigos: Empresas de teres.no, empresas teatrais, associanAes eÁlturals,

conjuntos artísticos, trupiesas de publicidade e de propaganda,
de televisão, emprésas de rádio-difusão, emprésas de cens:dos de rãdio
e televizás
C.

Artigos: Aparelhos de num, aito-talantes, bubinas, campainhas e,etrica:4
chavs elea,ws, a s e.::seidatográficos, discos giávacles, apare/hus
fotográfims, filmes revelados, inttrumentos eletrônicos, lâmpadas, microfones. ri n has eleir.cas, rps.rc:nos

de telegrafia e televisão, aspais incs

de t.levisuu,
1..eistros
e reprodução de imanens c gorts,

aparelhos de barbear, dispositivos de
contrôle remato
N9 838.909

RAI OMED
INDUSIRIA 8RA3r1tacA

Requerente: CAEL — Comércio de
Aparelhos de Estética Limitada
Local: Guanabara
Classe: 49
Artigos: Aparelhos de ginástica
rt9 838.898-900

Indústria Brasileira
•
Requerente: Indústria Panam S.A.
de Material Elétrico
Local: São Paulo
Artigos: Alavancas mecânicas, aquecedores de mann : nas, bombas elétricas, calandras. cilindros de máquinas,
comutadores de fôrça, comUtaderes
velocidade, dínamos, eletrodos, en.
grenagens de máqu i nas, esmeris de
máquinas. excentricos de máquinas,
ferramsntsss mecânicas, ferramentas
partes de máquinas, geradores d e corrente, máquinas batedeiras, máquinas
centrifugadoras, máquinas compressoras, máquinas furadoras, motores
Classe: 8 e
Artigos: Adap'adores, aparelhoa raatores, • aparelhos s:naladores, benjamins, bobinas, campainhas • létricas.
alachaves automáticas, chaves
vanca s , chaves elétricas, chaves mag..
neticas, chuveiros eletricoe, comutadores, chaves de fusíveis, inte r ruptores, Isoladores. plugs, eina'admes, soquetes, tomadas, su p ortas de sparelhes eletiScoe
Classe: 28
Artigos: Barracha artificial ati sintética, capas exce:o veetuára:), celuloe
de, chapas, fichos, fôrmas, ia:nparinas, matéria plást'ca oi intét:ca,
negro de fumo, para-fina preparada,
pós para moldagem, recipien fas resinas preparadas, res:noldes Prepara'
dos, revestiram:o -a vern'aes — exceto
para lustrar e de toucador — espee
lhos, eranpo etos vegetais não (mima
tintas, tipos para impressão

Cl-LAVES

Requerente: S.A. Rádio Guarani
Local: MG
Classe

8

Reciuerente: L. Gorrilhas Magalhães
Local: Guanabara
Classe 1

Artigos: rixadores ligais:1os e em p04

filmes sensíveis e reveladores

químicos
Artigos: Aparelhos de som, alto-falantes, beb i /la s , cireeele has eléerieas,
)4 9 838.910
Requerente: Chaves Sociedade Cor- chaves elétricas, aparelhos cinematoretora de Valôres Ltda.
gráficos, discos gravados, aparelhos
IPcal: Minas Gerais
fotográficos, filmes revelados, instruClasse: 25 .
mentos eletrônicos, lâmpadas, microConjunto
Artigos: Açõs•, apólices, bônus, títulos fones, p ilhas elétricas, apare l hos de
telegrafia
e
de
teleZonia,
aparelhos
de
N. 838.903
"CAPOTE V ALEN
televis em. areiee lhos de rem ^ f ”os P
produção de imagens e sons, aparelhos de barbe ar, dispositivos de
contrôle remoto
MARTINS & FARIA LTDA
Classe 50
Requerente: 'rito de Mello Zarvos
Artigos: Em p resas de turismo, emLocal: São Paulo
presas teatrais, aseociações culturais,
,
Classe 33
Requerente: Martins & Paria Ltda. conjuntos artísticos empresas de pu- •— _ Titulo
blicidade e de p ropa ganda, emnresas
Local: Minas Gerais
Ns . 838.011-912
de televisa°, em presas de rádio-diNome Comercial
fusão, empresas de consertos de rádio
N9 838.904

GUARANI
Requerente: S.A. Rádio Guarani
Local: MG
Classe 8
Artigos: Aparelhos de som, alto-falantes, bobinas, cam painhas elétricas,
chaves elétricas, aparelhos cinematográficos, discos gravados, aparelhos
fotográficos, filmes revelados, instrumentos eletrônicos. Ifimpadas. microfones, p ilhas elétricas, aparelhos
de telegrafia e de telefonia aparelhos de televisão, aparelhos de registros e reprodução de imagens e
sons, aparelhos de barbear. dispositivos de contrOle remoto
Classe 50
Artigos: Empresas de turismo, empresas teatrais. aessociacões cultuais,
conjuntos artísticos, empresas de publicidade e de pro p aganda, empresas
de televisão, empresas de rádio-difusão, empresas de consertos de rádio e

televisão

e televisão
N9 828.907

MINEIRA
Requerente: S.A. Rádio Mineira
Local: MG
Classe 8
Artigos: Aparelhos de som, alto-falantes, bobinas, campainhas elétricas,
chaves elétricas, aparelhos einem,atográficos, discos gravados, aparelhos
fotográficos, filmes revelados,einstrUe
mentos eletrônicos, lâmpadas, micro-

BARROS — PI 889-908 — 2-2-68

fones. pilhas elétricas, aparelhos de
televisão, aparelhos de telegrafia e Requerente: S.A. Tubos Brasillt
microfonia, aparelhos cke registros e
Classe 16
reprodução de imagens e sons, apa- Artigos: Material para construção, s
relhos de barbear, dispositivo de saber: chapas e placas para revesti.*
contrôle emoto
mento, fôrro, pavimentação e 41
Classe 50
divisões
artigoee Einurérss d e t r ismo. CMDI'LL
Classe .28
teatrais, associações culturais, -sa Artigos: Chapas, placas, limina8 e
conjuntos artísticos, empresas de pufõlhas de material plitstico
_

•
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chapas e placas para construção e

paVimellt.lçao, tstuque,
1113,permeabklizantes de argassa, mar
cadarna, pisos e produtos de base
- para construções
N9 838.913

Veludo!

Requerente: 5.A. Tubos Brasilit
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Materffil para. construção, a
saber: chapas % placas para revesti•
- mento, fõrro, pavimentação e
Requerente: Indústria de Tintas
divisões
Louçalin S.A.
Ciasse 28
Local: 1p Urande do Sul
• Artigos: Chapas, placas, lâminas e
- Classe 16
, folhas de material plástico
Artigos: Tintas para paredes, portas
e janelas, argamassas para constru, N" 838.915
ções, estuue, massas para revutimentos, argua preparada, blocos,
enapas e pacas pa."1„ e.-Jastruçuo e
pa.lmencaçao, estujw,.. forros, imparmeabilizantes de argamassa; macacarne, pisos é produtos -de base aslattica para construções
- sr•
N 9 838.920
Requerente: Indastria de Tintas
n. Louçalin- S.A.
Local: RGS
-;
Classe 50
Atividades: Pintura s limpeza, reforma, instalações e conservação de
prédics e similaresN 9 838.916

E rn ofi n

Classe 17 Artigos: Borrachas, compassos, canetas
para desenhos, canetas-comuns, desa
ehadores, , esquadros, estojos de canetas,
estiletes, estojos de lápis, furadores de
papel, giz para escrever e desenhar,
grafites para tapiseiras,' gabaritos, instrumentos para desenhar, lápis, lapiseiras, normogratos, pant3grams, penas,
percevejos, planchetas, ponteiras para
lápis, palhetas de pintor, pastéis de
tinta para desenho, réguas, raspadores,
táboas de desenho, 'tintas para desenho

Fevereiro de 1968
N° 838.936

N9 838.923

Requerente: Oytama de Azevedo
Lcoal: Rio de Janeiro
Classe 32
Artigos: Um jornal

Requerente: AcImisa Administradora
Limitada
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo
N 9 838.937

Requerente: Indústria de Tintas
Louçalin S.A.
N° 838.924
Local: Rio Grande do Sul
Classe 16
INDÚSTRIA BRASILEIR-A'
Artigos: Tintas para paredes, portas,
e janelas, argamassas para construções ,estuque, massas para revestiRecIteernte: Frigorifico T. Rio S.
mentos, argila preparada, blocos,
Local: Guanabara
INDÚSTRIA
'BRASILEIRA
chapas e pacas para construção e
k
Classe 19
pavanentaçao, estuque, forros, imArtigos na classe
permeabilizantes de argamassa, maClasse 50
cadame, pisos e produtos de base asRequerente: Indústria de, Tintas
Artigos na classe
Requerente: Tapecar Gravações Ltda.
fáltica para construções
Louçalin S.A.
Local: Guanabara
Local: Rio Grande do Sul
1\l' 838.938
N) 838.921
Classe 8
- - Classe 16
Artigos: Discos gravados, fumadores,
Artigos: Tintas pára paredes, portas
filmes gravados, fitas gravadas e
e janelas, argamassas para construLABORE= S. Je
gravadores
.
ções, estuque, massas para eevestimentos, argila preparada, blocos,
chapas e placas para construção e
838.925
Requerente: cLaboretic S A.)
pavimentação, estuque, fórros r imporLocal: Guanabara
meabilizantes de argamassa, macaNome Comercial
dame, pises e produtos de base as_fanica
para
construções
•
' 838.939-041
N" 838.917

T. RIO,

TAPE JET

Louçahn

A.

Plastocor

dos CALÇADOS,
Requerente: Indústria de Tinta sLou_çalin S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: A Princeza dos Calçados
Limitada
Classe 16
Local: Guanabara
Artigos: Tintas para paredes, portas e
Casse 36
janelas, argamassas para construções,
t Requerente: Indústrias de Tintas
Artigos: Titulo de estabelecimento
estuque,
massas
para
revestimentos,.
arLouçalin S.A.
gila preparada, blocos, chapas e placas
Local: Rio Grande do Sul
W 838.926para construção e pavimentação, estuClasse 16
que,
forros,
impermeabilizantes
de
arga- Artigos: Tintas para paredes, portas massa, macadame, pisos e produtos de
e janelas, argamassas para construCRIAÇÕES
base asfáltica para construções
ções, estuque, massas para revestiL
bentos, argila preparada, blocos,
N , 838.922
chapas ,e placas para construção e
'perfuração, estuque, forros, imparmeablizanfes dr argamassa, macadame, pisos e produtos de base asfáltica
para construções
Requerente: Criações P'ra ?relia
IsT 9 838.918

E i.rri olux

P'RA FRENTE

Plastolin
Requerente: Indústri ade Tintas.
Loucalin S.A.
Local: Rio Grande do Sul
.
Classe le
gos: Tintas para paredes, portas
janelas, argamassas para construestuque, massas para revestitos, argtla preparada, blocos,

•TRIGRAPH
ndBriIei

Requerente: Paulo Ferraz Costa
Negraes
Local: São Paulo

LABORETIC ,
\k InfiSTRIÀ BRASILEIRA 7

•

Requerente: Laboretic S. A.r_
Local: Guanabara
Classe 2
Artigos na classe
Classe 3
Artigos na classe

Classe 48
Artigos na classe
N° 838.942

Limitada
Loacl: Guanabara

Classe '36
Artigos: Agasalhos, anáguas, baby-dool,
batas, bermudas, blusas, blusões, boleros, bonés, cache-coles, calças, calcinhas, calções inclusive para esporte, camisas, camisolas, capas, capotes, casacos, ceroulas,' chales, cintas, cintos,
combinações, echarpos, estolas, fardamentos, fantasias, fraldes, guarda-pó,
gravatas, taponas lenços, ligas, maiôs,
paletós, paignoire, pijamas, pulôveres, Requerente: Laboratórios Hosbon S. A.
roupões, saias, shortes, solideus, soutiens,
Produtos Quimicos-Farmacêuticos
mictes, uniformes, vestidos e vens
Local: São Paulo

-

Têrça-teira b
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Fevereiro de

lbar

Classe 3
Artigo: Especialidade fannacéutica Indicada como antianêmico e pscionaiético

INT° 838.949

f•
Paddia.

N° 838.943

Inchistriii Brasileira 5

CALCIMANGUINHOS'
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Malharia Paultex Ltda.
Requerente: Produto sVeterinários ManLocal: São Paulo
guinhos Limitada
Classe 36 Local: Guanabara
Artigos: Para assinalar: Aventais, bluClasse 2
sas, blusões, boinas, botas, babadouros,
casacos, coletes, capas, cha'..;, cacheN9.838.944
cols, calçados, chapéus, chuteiras, calças compridas femininas, calças esportivas, cintas, combinações, corpinhos,
calças, calções, camisas, camisetas, caBIOTONICO MANGUINHOS
misolas, cuecas, cerouals, calças de seINDUSTRIA BRASILEIRA
nhoras e de crianças, colarinhos, cueiros,
casacão, dominós, charpes, fraldas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas,
lenços, leques, mantõs, meias, mailiots,
Requerente: Produtos Veterinários !Ami- malhas, mantas, mandrião, palatos, paguinhos Limitada
las, penhoar, pangas, pulovcres, ponches,
Local: Guanabara
pelerinas, polainas, pijamas, punhos,
Classe 2
saldas de banho, robe de chambre,
shorts, sobre-tudos, suéteres, suspensó/n19 838.945
rios, soutiens, tailleurs, tucas e vestidos para senhoras e crianças

MANCAI:,

eln

N° 838.95$

INDÚSTRIA BRASILEIRA
sequerente: Produtos Veterinários Man- guinhos Limitada
Local: Guanabara
Classe 2

N9 839.946
Requerente: Fábrica de Doces Neusa
Limitada
Local: São Paulo
Classe 50
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos: para distribuir: como marca
de serviço as atividades de compra,
venda, transporte. distribuição, repreRequerente: Bacchin Lewis S. A. — sentação e agenciamento, importação e
exportação e demais atividades atinenIndústria, Comércio e Agricultura
tes ao gênero de comércio 4a requeLocal: Rio Grande do Sul
rente e seus correlatos
Classe 41
Artigos: Milho- e seus derivados, feijão
Térmos Ns. 838.951-995
e arroz

CATARINA'

N9 838.94Z

TEATRO
IPANEMA LTDA.

Classe: 15

'OU

N9 838.998

Artigos: Na classe.
Clame: 16
Artigos: Na classe.
Classe: 17
Artigos: Na classe.
Classe: 18
Artigos: Na classe.

FERROMYN - S

Classe: 19
Artigos: Na classe.
Classe: 20
Artigos: Na classe.

Requerente: Cabine Limited.
Local: Crewe, Cheshire, Inglaterra.
Classe: 21
Classe: 3
Artigos: Na classe.
Aritgos: Preparados fannau-lutices.
Classe: 22
—
N9 838.9P9 --•
Artigos: Na classe,
Classe: 25
Artigos: Na classe,
Classe: 26
Artigos: Na classe.
Classe: 27
Artigos: Na classe.
Classe: 28
Artigos: Na classe,
Classe: 29
Artigos: Na classe.
Classe: 30
Classe: 31
Artigos: Na' classe.
Classe: 32
Artigos: Na classe.
Classe: 34
Artigos: Na classe.
Classe: 35
Artigos: Na classe.
Classe. 38
Artigos: Na classe.
Classe: 39
Artigos: Na classe.
Classe: 40
Requerente: Sandoz S. A. . (P. d
Artigos: Na classe.
A. G., Sandoz Ltd.)
Classe: 41
Locar: Easiléía, Sulca
Artigos: Na classe.
Classe: 1
Classe: 42
Artigos: Corantes, produtos qiimleas
Artigos: Na classe.
para aprestar couro e matérias artifiClasse: 43
ciais e plásticas porosas.
Artigos: Na clasi4.
N9 8'39.000
Classe: 44
Artigos; Na classe.
Classe: 45
Artigos: Na classe.
Classe: 46
Artigos: Na classe.
Classe: 47
Artigos: Na classe.
Classe: 43
Artigos: Na classe.
Classe: 49
Artigos: Na classe.
Classe: 50
.Artigos: Na classe
Classe: 33 — Sinal de Propaganda
N9 838.996

44,
co'IP

etc'
Ar >1

visetta

Requerente: Telefunken do 13ro.stt
S. A. Indústria e Comércio.
Local: São Paulo.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe: 8
--Artigos: Rádios receptores.

(Requzerute: Malharia Irmãos Daher
N9 839.001,
Daud S. A.
Local: São Paulo
Classe: 1.
Artigos: Na classe.
Classe: 2
N" 838.948
Artigos: Na classe.
Requerente: -Helena
Helena Rubinstein. pro.
Classe: 3
dutos de Beleza Ltda.
Artigos: Na classe
Local: Guanabara.
Classe: 4
Classe: 48\
Artigos: Na classe.
Artigos:
Perfumaria,
cosméticos, denClasse: 5
tifrícios,
sabonetes
e preparados para
Artigos: Na classe.
Requerente: Winston — Administração
1
o cabelo; artigos de toucador e esc&
Classe: 6
e Participações Limitada
vas
para
os
dentes,
unhas,
cabelos
Artigos:
Na
classe.
Local: Guanabara
MERCUR
, e roupa.
Classe: 7
Classe 50
Artigos: Na classe.
N9 838.997
Classe: 8
Indústria Brasileira,
Serviços: Administração em geral, po
Artigos: Na classe.
dando participar de outras sociedades,
Clas.se: 9
com ) acionista ou quotista: compra e
Artigos: Na classe.
WEAR DATED
venda de imóveis; incorpo:ações; kClasse: 11
vantamento e execução de estudos e
Artigos: Na classe.
Hoelzel S. A. Indústria/
projetos, promo .. õv q , publicidade, orgaClasse: 12
Requereni e: Monsanto CO:siriw Requerente:
Reunidas
Mercur.
Artigos:
Na
classe,
nização e controle c .s n ,: u . toria adminisLocal: Saint Louis, Estado de MisLocal: Rio Grande do Sul.
Classe:
13
souri, Estios Unidos da Amér:sa.
trativa e iiirMica, s-7v/ -os relacionados
Classe: 17
Artigos: Na classe.
Classe; 36 a opern , ões de scgtro, crédi'o, finanArtigos: máquinas e instslaçõeS para
Classe:
14
Artigoz Cmiss. "S!rel:s" e suéteres escritório; e desenho, não incluído,
ciamento, investimentos c corretagem
Artigos: Na classe.
para homens, senhoras e crianças.
nas classes 38 e 40.
Requefente: Teatro Ipauema Limitada
Local: Guanabara
Nome Comercial

WINSTON

1.•••

N 832.602

N . 839.014

219 839.e07
)1!)
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In dústria Birozileira

Requerente: Hoelzel S. A. Indústrias
Reunidas Mercur.
Local: Rio Grande do Sul.
Classe: 17
Res querente: Hoelzel S. A. Indústrias
Artigos: Borrachas de apagar.
. Reunida3 Mercur.
.Local: Rio Grende do Sul.
TERMOS DEPOSITADOS EM
Clwse: 11
17-1-68
t.gos: •Borrachas cie apagar.
N9 839.008
N9 839.003

N

.SOCAICULO "

Requerente: "Socalculo" Ltda. S/C
Estabelecido , era b'ão Paulo
Classe 33
Titulo
N9 839.015_

N9 839.02f

2RPIErNffigi
Requerente: Emper
s sa Jornalistica
Agrícola Noguiu Shimbum Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Artigos: Jornais
le

REIMZ
Ind. Brasileira
"

Requerente: Comércio de Junta
ii.eimz Ltda.
• Estabelecitio era São Paulo
...asse 6
Artigos: Juntas

N9 839.021
ti

Inda

xyANA

brasileira

Requerente: Galvotécnica Ivana

EstabelecidoLtedm
a.. São Paulo
Classe 1
Artigos: Mercúrio, anticorrosivos; banhos para galvanização croziatos; esmaltes; galvanizadores; lacas; mas(i
" GATX0
sas par apinturas; massas industriRequerente: Boutique Hele-Helo Ltda.
Ind. Brasileira
ais; tintas preparadas para vulcaniEstabelecido nm São Paulo •
2
zar; removedores e redutores; zinco;
Classe 36
pós metálicos para niquelar; pratear;
Artigos: Calças,- maillots. shorts, tailpós de zinco e de alumínio
4,".
leurs, sapatos. blusas, casacos, linge-' Requerente: Café. Bar e Lacknià
Gatão Ltda.
rie, saias e vestidos
N9 839,022
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
N9 839.009
Requerente: Hoelzel S. A. Indústrias
Artigos: Aliche, mortadela, queijo. reReunidas IViercur.
queijão, salame, salsichas, paio, copa,
Local: Rio Grande (lu Sul.
patês, presunto,, rosbife,. mussarela,
Clw.se: 17
ELEFANTE
churrascos e chá
Artigos: Borrachas .de apagar.
Ind.
Brasileira
_ —
N9 839.017
N9 en.on4

SELE — SEIO
Ina. Brasileira

Requerente: Relojoaria Elefante Ltda.
Estabelecido em São Paulo •
Classe 8
Artigos Relógios
N9 839.010

N9 839.016

" RODA VIVA " í
Ina. Brasileira 14

EVES'

Requerente: Manoel Pedro Neves
Estabelecido em São Paulo
Classe 20
Artigos: Bombas de tôda a espécie

N9 839.023
Requerente: Fábrica de Bebidas
Roda
Viva
Ltda.
Indústria Brasileira
Estabelecido em São Paulo
Classe 42
Artigos: Aguardentes, bebidas alcoóli- áCLIKPIC° /
Requerente: Hoelzel S. A. Indústrias Requerente: Panificação e Mercearia cas, anizes, aperitivos, bagaceiras, ba- 'Ind. Brasileira'
tidas, cervejas, licôre,s. marasquinhas,
Reunidas Meicur.
Dois Irmãos Ltda.
Local: Rio Grande do Sul.
Estabelecido em São Pauloes e rum, vinhos. vodka, kummel, kirsch,
fero& biteer, aperitivos e whisky
Classe: 17
Requerente: ''Olimpico" — OrganiArtigos: Biscoitos,
b4ol
liatsse, bolos,
Artigos: Borrachas de apagar.
a39.618
zação de Limpeza, Pintura e Conserpães
vação Ltda
N9 839.005
Estabelecido em São Paulo
N9 839.011
Classe 50
Prestação de serviços de limpeza; pintura e conservação de prédios; ediORQUIDEÁRIO CAIA
fícios e hospitais e ainda residências

DOIS geHeira

ét

Rf-c-£.1U
Indústria Brasileira'

Requerente: Hoelzel S. A. Indüste.as
Reunidas Mercur.
' Local: Rio Grande do Sul.
Classe: 17
Aitigcs: Borrachas de apagar.
N9 839.006

RINENSE
Ind. Brasileira

Requerente: Hoelzel S. A. Indústrias
Reunidas Mercur.
Classe: 17
Mifficade; Exibidora de filmes eineMatográficos

N9 839.024

IPLOSTIII u MAS/IIIRA

Requerente: Alvim Saldei
Estabelecido em Santa Catarina
Classe 32
Catálogos

lInd. TÁtJVA
Requerente: Sidosval Indústria

Metalúrgica Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 40
Artigos: Carrinhos; berços; Garrinhos-mesas; mesas; escrivaninhas;
estrados de camas; cabides para copa de cozinha; mesinha de escritório;
IND.BRASItEIRA
móveis de ferro; prateleiras; cadeiras; camas; bancos; e armações sob
forma de móveis
Requerente TRPAL — Indústria e
Comércio de Peças Ltda.
Estabelecido em São Paulo
N9 839.019
Classe 21
Artigos: Veidslem e suas partes inte•
grantes \ •
N9 839.012

IRPAL

N° 839.013

ri 33r a .sileira
‘1duat
—
n

ihsral

r-Ind-.ORLA

Brasileira

•
Requente: Exibidora Orla Ltda.
Estabelecido em São Paulo
cl asse.. 53
Artigos: Borraclias de aparar.
Local: Rio Gr5nde do Sul.

Ind. SQFIMAC
brasileira

Requerente: Distribuidora de Frutas
"Taiuva" Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Abacate; abacaxi; ameixa;
banana; coco; castanha; caqui; cidra; figo; fromboesa; fruta de conde; goiaba; groselha; guaraná; jaca
jabuticaba; laranja; lima; limão
Mamão; maçã; manga; morango
melancia; melão; maracujá; nozes
pêssego; pera; pitanga; pinhão; romã; sapoti; sapota; tâmara; tamarindo; uva e uvaia
N9 839.025

Requerent&- Sofimac — Distribuidora
SOJIMA
de Artigos Religiosos Ltda.
Ind.
Brasileira
Estabelecido em São Paulo
- Classe 25
Artigos: Estátuas, estatuetas, imagens
Tmportacão e
Requerente: So,iima
e obras artísticas
Exportarão ?Ida.
Classe 46
Estabelecido em São Paulo
Artigos: Velas

- • Têrça-feira 6

•

Classe .21
aplicação: Comércio, importação e
exportação de peças para veículos em
geral
N9

839.026

MOVELCAR
Ind. Brasileira
Requerente: Mov'elcar Ltda. Administração e Empreendimentos
Estabelecido em São Paulo
Cla.sse,>50
Aplicação: Compra e venda de automóveis, peças e acessórios dos mesmos e respectivos financiamentos
N9 839.027

G I.V E R T
IND.BRASILEIRA
Requerente: Giselda Torres Werneck
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 41
Artigos: Leite; doce de leite; choco- late; confeitos; balas; bombons; ovos;
bolos; queijos; açúcar; café; conservas; óleos comestíveis; presuntos; bacon; mortadela; • cereais
Números 839.028-029

PLASTI COLA
INIXISTRI A BRASILEIRA
Requerente: Plásticos do Brasil S. AI

- Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Borracha em bruto, breu,
betume em bruto, extratos de plantas, extratos oleosos, goma em bruto,
óleos em bruto, ou parcialmente preparados, pixe, resinas vegetais, pez.
Classe: 1
Artigos: Esmaltes, tintas, vernizes,

soluções impermeabilizantes, uréiaformol, terebentina, caseína, brometos, cloretos, sulfatos, acetatos, carbonatos, fluoretos, óxidos, lacas, iodatas, agentes l e reagentes quimIns.
.

N9 839.020

LEMON-BABY
Ind.Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seção
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tos, Martas; martinhas, meias, meias
Classe: 34
N9 839.037
confecções, modeladores, palas (pon- Artigos: Cortinas, cortinados capaches leves), paletós, pantufas, para- chos, encerados para chão, esteiras
mentos, peignoirs, pelerine, peles para chão, estrados para chão, 1:noÉRNaON
quando vesturário, perneiras, peugas, leos, mosquiteiros de cama oleados,
Ind. =asneira
pijamas, peitilhos, peitos, polainas, panos para assoalhas e paredes, pasponchos, pulovers, punhos, sotutiens, sadeiras, persianas, móveis, sanefas e
sueter, sunga, suspensórios, tailleurs,
tapetes.
Requerente : Bensen Publicidade
talabartes, tiaras, togas, toucas, túClasse: 2,5
S. A. — São Paulo
nicas, turbantes, uniforme, roupas Artigos: Quadros
artísticos, pinturas
Local: São Paulo
para esporte, roupões, saias, sandá- artísticas, paisagens,
pratoc c/pinturas
Classe: 50
lias, sapatos, sobre-pelizes, solidéus, ou gravações plornamentação,
repro- Aplicação: Serviços de propaganda
sohrts, chuteiras, , aventais, stainas, duções de obras artísticas, supottes,
publicidade.
vestidos, véus, visons.
artísticos p/vitrinas, vistas. paisagísti
— cas, imitações de flores .e de frutas,
N 9 839.038
Imagens, gravuras, fotografias, figuN 9 839.031
ras, estátuas, estatuetas, bibelôs, estampas, obras de pintura e escultura,
ES TREIA DA POMPEIA
...ionumentos artísticos, bustos, esculdesenhos,
árvores
de
Natal
e
tu.
sis,
INDUSTRIA
•
'BRASILEIRA
simi;ares, bolquets artificiais, displays,
cartazes, escudos, moedas e maquetas,
dInd.Brasileia
projeta desenhados e propectos de
RequereRte: Lanches lastreala da 1
fotografias ou desenho.
- Pvmpeia Leda.
Classe: 8
Local: São Paulo
Requerente: Humberto Dorsa . Artigos: Abaixa-luzes, abjures, acenClasse: 41
dedores, acumuladores, anúncios eléLocal: São Paulo
tricos, antenas, alto-falantes, ampli- Artigos : Substâncias alimentffeas
Classe 41
preparadas ou não.
Artigos: Amêndoas, cevadas, coalhada ficadores, aparelhos de ar refrigeracôco, balas, bananada, baunilhas, bis- do, aparelhos de iluminação, apareN9 839.039
coitos, bolos, bolachas, bombons, ca- relhos dc rádios, aparelhos de som%
cau, caramelos, carambolas, casta- aparelhos de televisão, aparelhos fonhas, figos, frutas secas e cristali- tográficos e cinematográficos, aparezadas, compotas, cremes, doces, leite lhos refrigeradores, aparelhos reprc>- SANTO AMARO
natural, em pó ou condesando, drops, dutores de sons e imagens, aparelhos
laticínios, Ocas folheados, gelatinas, ventiladores, aparelhos loca-disc as,
alimentícias, geléias alimentícia, goia- aquecedores, bateria -s, balanças, bate- Requerente: Distribuidora de Bebit.ir.1
Santo Amaro Ltda.
badas ,pastilhas, pessegadas, pélas, deiras de uso doméstico, chuveiros
Local: São Paulo
pipocas, maçãs, marmelada, mel, elétricos, discos gravados, discos socasse: 50
mate, melados, pós para pudim, sor- noros, enceradeiras, espremedores e
descascadores de uso doméstico, Objeto: Promoções em salão de festas,
vetes pudins, queijos, tapiosa, e
exaustores, (eveeto de máquinas), fa- de bailes de aniversários, carnavalesxarops.
cos, casamentos e formaturas.
róis, ferro de passar e engomar, filmes revelados, fonógrafos, geladeiras,
N9 839.032
N9 839.040
"flushes", gramofones, grafonolas,
1
gravadores, lampas, .lanternas, de pilhas, liquidificadores, lustres, máquiINPALL9
nas de lavar pratos (uso doméstico),
C L AR IS S 3
microfones, misturadores e moedores
Ind.Brasileira
de /uso doméstico, panelas, elétricas e
de pressão, pilhas elétricas, rá:lid,
Requerente: Clarissa — mudaS
reatores, refletores, refrigeradores, reFtmininas Ltda.
tificadores, radiofonos, sorveteiras,
Local: . São Paulo
Requerente: "INPALL" — Indústria p .tinéis e suportes de aparelhos eldClasse: 36
Paulista de Luvas Ltda.
tricas, televisores, termostatos, toma- Aditas: Blusas, blusões, casacos, (a.
sainisetas, calças, 'coletes, caLocal: São Paulo
das, lâmpadas, soquetes, torradores,
Classe: 39
tostadores, transistores, válvulas elé- pas, anáguas, cintas, combinarões,
Artigos: Artefatos de borracha e de tricas, fios de aparelhos elétricos e Shorts, soutines, sala, maiôs, penn)r,
guta-percha (não incluídos em ou- ventiladores.
pulover, jogos de lingerie e vestidos.
tras classes), a saber: argolas, ar
areios, assentos, bolhas elásticas, enN 9 839.041
NQ 839.034
vólucros, fios (exceto elétricos e de
•
tecelagem), chapas, revestimentes, recipientes, manoplas, rodízios, stiportes
PRID:10
e tubos.
áLARISSE-MODAS
Classe: 28
=asileira
Artigos: Borracha natural quando
FFIIININAS LTDA.
acabada, borracha artificial ou sintétida, celulóide, amlanto, capas (exce— Represeutações
to de vesturário), chapas plásticas, Requerente Primor
neçuere-,te • • C,:ai•isse — Modag,
Ltda..
colas industriais, correios, matéria
Femininas Ltda,
Local:
São
Paulo
Local: São Paulo
plásiica ou sintética, recipientes, resiNome de Emprésa.
nas preparadas, 'revestimentos de
Classe: 50
plástico, • tintas. .esmaltes e vernizes
Marca de serviço.
para fins industriais, pós :,ara inerl
N9 839.042
dagem, massas preparadas, laz.Tes
N9 839.035
•
(exceto de escritório). envolta-':o, asguichos, cbrciéis, argolas não ae outras
classes e adôrnos não de outras
PONPEIA
,j.
Casses
Ind. Brasileiral
Ind.
Brasileira'
•
Classe: 10
Artigts: Luvas protetoras. 'exceto
desportivas), para as diversas profssões, luvas para soldadores, luvas
Requerente: Empresa S. A.
Lequerentrr
Tndústrta e
para operadores industriais, luvas
Veículos e Peças
Comércio
'Ltda.
pata massagistas,nuvas nara declaLocal: São Paulo
Loca
São
Paulo
rar e luvas para cirurgia.
Classe: 21
Classe: 50
Marca "Plasbor"
Atividade:: Serviço de assisténela
N9 839.023
mecânica em veículos.
N 9 839.036

I -ETEX

Requerente: José Cernea
Local: São. Paulo
Classe: 36
Astigos: Abrigos quando vestuári..s,
agasalhos, -alvas, anáguas, aventais,
baby-doll, barretes, batas, batinas.
bermudas, calções inclusive para esporte, camisas inclusive para aspo( te,
camisas cie fôrça. camisas-pagão, camisetas; camisolões, blusas. blusões,
boinas, boleros, borzeguins, botas, totinas, as hce-cols, cache-nez, calçados,
calças, calcinhas, gandolas, gôrros,
guarda-pó, gravatas, hábitos, japonas, jaquetas, jaquetões, canos de
botas (perneiras, capacetes, capas,
capotes, carapuças, cartolas, casacos, i
casacas, casquetes, ceroulas, casulas,
N9 839.043
chalés, chapéus, chinelos, chuteirsts,1
"LINEART:
combinações, corpinhos, cuecas, cueiros culotes, doimans, dcminós, echin;Ind. "Brasileira
nd.Brasileira
pes, aspai tilhos, estolas, fantasias,
TEXTIL
fardamentos, fardas, fraldas, fraques,
RAGGT BADRÀ S/AI
galochas, quépis, quInionos, reea.:os,
/.. errn p rei.1 ,'t-ran!!/
renards, robes de chambre, roupas Fa-a.aa cn e: L1ne7a:"
Móviis e,
'J. 1 7 .
Ltda.
brancas de uso pess.cal, roupas feitas,
Decorações [toda
ear;v• sa:; a naelo
lenços, librés, ligas, Lugedes. luvas,
Local: e'ão Paulo'
si
passeai, manteaux, mantilhas. mauClasse: sa
."Vos. Requerente: Text11 Raggi Badra 8. A.
" ' Ij-'''
driões, manipules mantas de ;Is° • rt.l.c.s: Serviços de de
r)
mnsas alinien cs• -- e óleos comesLocal: _São Paula
roupas profissionais, maillots, man- jclus, planejamentos em dec.)raaão
' Zoin, Comercial,_,Á
tivels.
•

828 Tkça-faira
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n N9 28.044

N9 839.049

N9 83.045

PONIPEIA
Ind. Brasileira"
4 Requerente: Pompéia S. A. —
Veículos e Peças
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Veículos
N9,83.046

boo;0
Ind

PDORO,
• •
Brazileira

N9 839.055

SÃO JOSÉ
Ind. Brasileira

•
/.171BRASII,
Ind. Brasileim
Requerente: Vibrasil Indústria de
Artifatos de Borracha Ltda.
Local: São Paulo Classe: 36
Artigos: Calçados para homens,
senhoras e crianças

(Seção Hl)

LWEXPRES1
[

INb. BRASIÇEIRA

Requerente: Comissária, Exportadora
e Importadora São José Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos; Impressos deu ao do
requerente

N9 839.056
Requerente: "Lav-Eirpress" Lavagens
Automáticas Ltda.
VISTA , ALEGRE
Local: São Paulo
Ind. I3rasileira
Classe: 50
Gênero: Marca de serviço a ser aplicada pela requerente na lavagem, es- Requerente: Panificadora e Confeitatacionamento e outros próprios de
ria Vista Alegre Ltda.
postos de serviços
Local: São Paulo
•
Classe: 38
N9 839.050
Artigos: Impressos de uso do
requerente

Fevertiro d n 1968
Classe: 38
Artigos:. Impressos de uso do
requerente
N9 839.062

CAPELA
Ind. Brasileira
Requerente: Casa Capela Ltda.,
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: lâmpadas, • soquetes, fias,
rádios, letrolas, aisa-jours, pluga, terminais, televisores, refrigeradores,
plafoniers, chuveiro%) torneiras, ferros
N9 839.063,
PORTA-.

Ind.

Brasileira

Requerente: rudição ruass a. A.
Local: São Paulo
Artigos:
NEVAL
6: Motores elétricos, de combustão
Interna e a jato, máquinas transporInd. Brasileira
tadores e guinchos transportadores
21: Automóveis, caminhos e carros
Requerente: Nevai — Comércio, Intransportadores em geral
dtistria,:Importação e Exportação
Limitada
N.9 839.064
Local: São Paulo
Artigos: Impressos de uso do
pdV
requerente
N9 839.057

CIA.MELHORAMENTOS DO
LITORAL NORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO

ORTEL

N9 839.058
Requerente: Lanches e Pizzaria PáraInd. BraSlieir8
pedro.Pedro-Pára Ltda.
Local: São Paulo
Reque9rente: Cia. Melhoramentos- do
ftIO DE JANEIRO
Classe: 41
Litoral Norte do atado de São Paulo
Requerente: — • ORTEL" — OrgaArtigos:: Arroz-doce, bolinhos, croLocal: São Paulo
•
Ind.
Brasileira,.
nização de representaçóes Limitada
quetes, rcoxinhas, • empadas, geléias,
' Nome de Empresa
Estabelecido em São Paulo
kibes, linguiças, mortadelas, massas
Classe 50
Requerente:
Tapeçaria
Rio
de
Janeiro
alimentícias, macarrão, pizzas. refei- (
N9 839.051
Artigos: — Prestação de serviços d*
Limitada
ções prontas, saladas e sandiuches
Organização de Representações era
• Local: São Paulo
geral
- Classe: 34
NANIUR.
N9 839.047
Artigos: Tapetes, oleados, passadeiN.9 839.063
Ind. Brasileira
ras, cortinas, cordões
oz,no

MARCO POLO]
'

:13
iNDRASILEIRA

'Requerente: Comercial, Importadora
e Exportadora Naraur Ltda. Lacei: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Impressos de uso do
requerente
•
N9 839.052

DEIMEX

Requerente: Marco Polo Comercial
Ind. Brasileira
de Materiais d.e Construção Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Comissária Deimex —
Classe: 16
Artigos: Materiais para construção a Despachas, Importação e Expectação
Limitada
saber: calhas, lajotas, manilhas, coLocal: São Paulo
lunas, pilares, telhas, estacas, postes,
tijolos, blocos, azulejos, ladrilhos, tuClasse: 38
bos, painéis, para tetos e paredes e
*Artigos: Impressos de uso do
concreto preparado
requerente
N9 839.048
N9 839.053

N9 839.059

ARRASTÃO
Incl. Brasileira
Requerente: Exportadora Arrastão
Indústria e Comércio de pesca Ltda.
Local: Santoe
'
Classe: 41Artigos: Peixes, frutos do mar, crustáceos, moluscos, frigorificados, congelados, defumados, salgados em
conserva
N9 839.060

rESCALANCHE
Ind. Brasileira

SANTA RITA.
iNe). BRASILEiRA.

Requerente: pescalanche — Restaurantes Reunidos Ltda,
Local: São Patão
Classe: 41
Artigos: Produtos alimentícios de peixes c frutos do mar, especiarias de
peixes

Ind. Bras¡leira

Requerente: Enxovais Sonho Aul
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Enxovais completos de Ma
espécie

VITORIA REGIA
Ind. •Brasileira
Requerente: — Isnard & Cia. S.A.
Comércio e Indústria
Estabelecido em São Paulo
--Classes: 6 e 8
Artigss: — Máquinas de costura, máquinas para lavar roupas e máquinas para lavar pratos; xícaras
e talheres. — Amplificadores de
som, antenas, aparelhos cinematograsicos, aparelhos de ar conricionado, projetores, aquecedores, bules elétricos, chuveiros elétricos, enceradeiras, f nos de passar e engomar,
fogões, telefones, formais elétricas,
reirigeradores, gravadores de som.,
lanternas, liquidnicadores, lust:es, lavadeiras de uso doméstico, máquinas
falantes, batedeira para bolos, mistuy
:adores de líquidos, panelas de pressão, projetores de imagens, rádios,
reatores, refletores, relógios, soldadores elétricos, sistema de comunicação,
sorveteiras, televisores, toca-discos,
torneiras elétricas, torradeiras, aspiradores de pó, ventiladores, exaustores,
acendedores elétricos Para fogão, máquinas fotográficas, barbeadores elétricos, pulverizadores elétricos, queimadores elétricos, óculos, lentes, lunetas, filmes revelados, geladeiras, fervedores e fornos elétricos

N9 839.054
DL9 839.066
Requerente: Fábrica de Laticínios
Santa Rita Ltda.
MONTMARTRE
local: Minas Gerais
Q — SUMO
N9 839.061
Classe: 41
Ind.
Brasileira
Brasileira
Artigos: Laticínios, manteiga, leite,
creme, ovos, dessecados, queijos, con- Requerente: Gonçalves & Nogueira
PLANIFICADAS
servas de carnes de peixes, de leguRequerente: — Q — Refes-Ko S.A
Limitada
mes, de frutas, de frutos, sucos, de
Ind. Brasileira
— Indústria e Comércio
Local: Santos
Carnes, de legumes, de frutos de fruEstabelecido em São Paulo
Classe: 48
Requerente:
Sociedade
de
Importação
Classe 43
taa, doces, geléias, xaropes, alimentí- Miga: Perfumes, cosméticos, artie Exportação Planificadas Ltda,
Artigos: — Refrigerantes e refrescos
cios e essènclas Xlimenticias
gos de toucador, weeonetes
Local:, São Paulo
de frutas

and.

6
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Terça-fera 6

N.9 839.067

(estanlitrde,Caje.:
.4,56116DAS

1 uvx MI NI(91,t4M5

r equerente: — Comércio e Indústria
' de ProduLos Alimentícios Mi Ltda.
Esta elecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: — Castanhas de caju, castanhas do Pará, nosmocada, avelã,
amendoim, arroz, feijão, fubá, milho,
mocotó, goiabada, cebola, alho, farinhas, féculas, ervilhas e grão de bico
- N.9 839.068 ---

-..c-AA.Ncietb4 ft,

Fevereiro de 1968

827:

portas, soleiras, tijolos, telhas de bar-.
Classe 13
Artiisso: — Abotcaduras de pusSio, to, /erro e valso, artigos esses empros,
gados exciusivamente para
berloques, de metal precioso ou imiconstruções
tação, correntes de metal precioso
.J‘
ou imitação, pérolas naturais, prendeInd. 1liras ile ird
N. 839,084
dores de gravatas, pulseiras, águas
marinhas lapidadas, emetizas lapidas
Requerente:
Panificaaora 3ar1nu das, alfinetes de gravatas e anéis
'CINERAMA
Limitada
N. 839.078 Ind. Brasileira
'Estabelecido em São Paulo
Classe 41
•
Artigos: — Pão
"GRAVADORA- BRAST
_ _
Requerente: — Cineraria AntigUisa'
/4.9 839.073
.LANDIA.
dades Ltda.
Estabelecia) em bac) Paulo
Classe 38
fri IMPA
Requerente; — João Batista. da Silva Artigos: — Álbuns , em branco, bois:o
e Silva
nas e blocos ae papel, cadernos, cai,
r
Estabelecido em São Paulo
xas de papel, casulo, cartolina, P3Classe 8
lhas de aceiaco de celulose, folhas de
Titulo
papel, papeias) ou cartão, livros ern
Requerente: — Indústria e Comércio
I _
branco, papéis para .eneardenações,
de Produtos Alimentícios Anta Ltda.
N.9 839:079
papei paia iittrar, papel unperm.-isel,
Estabelecido em São Paulo
timos de papel, papéis de carta, enve.,
Classe 41
lopes, faturas, notas promissorms,Artigos; — Arroz, feijão, batatas, faduplicai,as t; recibos
rinhas, queijo, pimenta, paios, salsiELIT
"
r
"
IgP
chas, cebola, alho, chá, milho, fubá,
ii
asileira
Ind..
839.085
café, massas de tomate, massas alimentícias, linguiças, bolos, bolachas e
banhas
Requerente: — Imprelit Indústria
LUMAR
Comércio de Embalagens Ltda.
N. 839.074
_
Ind. Brasileira
Estabelecido em São Paulo
Classe 38
Artigos: — Embalagens de papel ce1 fel DON MICUML." 4 \
\.

24.9

839.072

I

lofane, embalagem deeaquinhos, emRequerente: — Comércio de
balagens de papelão, caixas de papeBebidas Lumar Ltda.
lão, capas de papel para documentes,
-Estabelecido era São Paulo 1 Ycapas de' papelão para documentas,
Classe 42
Requerente: — Mo,she Kofflei
cartuchos de cartolina, envelopes, em- Artigos: — Aguardentes,
Estabelecido em São Paulo
balagens de papel almaço, pastas de cervejas, cliopps, conhaques, cachaça,
gin,
Classe 36
de papel e embalagens
res, rum, vinhos, vodka e :st,
Artigos: — Anáguas, aventais, blusas cartolina, rôlos
de papel crepon
whisky
sd
blusões, calças, calcinhas, camisetas,
camisolas, casacos, cueca, ceroulas,
11,t
N.9 839.080
Ni 9 839.086
botas, maillots, melas, lenços,
cache-cola, soutiens e veAos

and. s Erasi elra

(SCuDE"•
rpm.. Adria%

Requerente: — Antonio Ramos

Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Artigos: — Escudaria ,s
N. 839.069

N.9 839.075 -

"UM GRAVADOR É O
PRESENTE OUE GRAVA

JARDIM AEROPORTO
.Ind. "Brasileira -

fila
(RUIS"
Ind. Brasileira

Requerente: — Sonopiati ‘Instalaçoes
Requerente: — uto Pasto Jardim
Indústria e Cornéreid Ltda..
Aeroporto Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Estabelecido em São Paulo
ClaSse 8
Ind.gg.FL
sitl e".1.ra
Frase
Requerente: — Panificadora MiranClasse 4
dópolis Ltda.
Artigos: — Cai burantes gazolin a,
N.
9
839.081
Estabelecido
em
São
Paulo
-graxag, lubriticantes, óleos ubrifiClasse 41
Requerente: — Nagra Editôra e Discantes e petróleo refinado
CANAL
Artigos: — Pães e bolos
tribuidora de Revistas Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Ind. Brasileira
N." 839.087
N.9 839.076
Classe 32
Requerente — Sinal — Sociedade NaArtigos: — Revistas, almanaques,
cional de , Engenharia Ltda.
•
agendas, boletins, boletins impressos,
Estabelecido em São Paulo
•
PANILANDIA.
folhetas, jornais, livros impressos peClasse 38
WALMIUI ?
ças teatrais, peças cinematográficas,
Ifide Brasileir&
Artigo): — impressos de uso do
Indo
Brasileira
suplementos juvenis e ilustrados, pro•
requerente
gramas de televião e programas
Requerente: — Wahnini Comércio de
radiofônicos
Requerente: — Panificadora e Cofie
Ferragens e Ferramentas Ltda.
N. 839.032
faltaria Panilandia Ltda.
•,"0
Estabelecido
em
São
Paulo
Ni' 839.070
Estabelecido em São Paulo
Classe 11
CORTINART
.lasse 41
Artigos: — Arcos de serra, arcos de
Artigos: — Assados; aveias; azeites;
pua, arrebites, arruelas, cabeçotes, -Ind. Brasileira
. cântaros,
"-ERWAPRA 1*
azeitonas: balas; bisçoitos; bolachas;
secarrolhas, serrotes, rolos,
Ind. Brasileira
bolos; bombons; café; cereais; coachaves de parafuso chaves de fenda,
lhadas; churrascos; ecndimentos;
chaves inglesas, enxadas, esguinchos.
Requerente:
Tapeçaria
e
Decocom
eitos; cremes; doces; :zsenci as
furadores, formões, grosas, parafusos,
rações Cortinart Ltda.
alimentícias; arinhas alimentícias
Requerente: — Ermafra — Indústria porcas, limas, iaarretas. martelos e
Estabelecido em São Paulo
fermentos; flocos; geléias; julianas;
pregos
e Comércio Ltda.
laticínios; molhos; alimentícios; mons
Estabelecido em São Paulo
Classe 34.
N. 839.077
Artigos:. — Tapetes, cortina; capa- tadelas; óleos alimentícios; pães: Pis
Classe 41
chos,
cordnados, passadeiras, encera- cicies; nolentas; presuntos; pudinss
Artigos: — Arroz, feijão, batatas, faqueijos; sal; salsichas; .sand:iches,,
dos para chão e oleados
rinhas, féculas, fininhas alimenticias.
sopas; sorvete.; talharines, temperos,
de cereais, fubá., milho, café, chá, cetorrões, tortas e vinagres
N.9 839.033
bola, alhos, lentilhws ervilhas e grão
_ •
de bico
N,9 839.083 fl

-.a '.,

rJOPAVE
Ind,, Brasileira'

N. 839.071

t

n CLANEL
• Ind. aras ile ira

--- Requerente:. — Clanel Assistência

4111LaDusS.RIA ensuartA

Técnica de Autos Lida.
•
Estabelecido em São Paulo
Classe 50
.de Jó'as
Requerente:
—
Artigos: — Assistênc i a técnica 4eln
Jcarie Ltda.
autos
Estabelecido
São. Paulo

I

DOCIMAR
'Ind. Brasileira

V

n'
Requerente: — Contive Construções e
lei
Comércio Ltda.
Alimentki
Requerente:
—
Comercial
EStal.elecieo em São . Paulo
,jeg
cia Docimar Ltda.
•
Case 16
Estabelecido em São Insulo
Artigos: — Azulejos, caixas de cimenClasse 41
.
to, cal, concreto, cimento, esquadrias, Artigos:' -s; Arroz; feijão; milho; eseacas, impermeabilizantes isolantes. bolas; batatas; trigo; açúcar; nan 1
_
ladllhas inani:hm de barro, pedras
s
manteiga; queijos e macarrAO

828 nrça-fbir* 6

kL9 839.093

N.9 839.089
„.

r

g"
Requerente: — Maripel — Indostria
- e uomércio de i-apéis Ltda.
Estabelecido em bá0 Paulo
Classe 38
, Artigos: — Papás e sacos Para
embalagens em geral
14.9 839.090

l

•

M
----9
Rras ilara

Requerente: — Octavio Ferreira
Moreira
Estabelecido ebi São Paulo
Classe 11
churrasqueira
Artigos:
14.9 839.095

Requerente: — Indústria Extrativa
Vis.ng Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 4
Artigos: — Areia
24.9 839.098
Requerente: — Plastofix Indústria e(
Comércio de Tintas Ltda.
Estabelecido em Sio Paulo
* HERVAL
Clamei
Int. Brasileira
Artigos: — Tintas, vernizes, \ismer;
zarcão e esmaltes, água-rei, potassa
industrial, anticorrc.sivos; dissolventes; solventes; tintas liquidas; absor- Requerente: — Distribuidora Rerva/
ventes quimicos; benzina;, cafeína, de Produtos Farmacêuticos e Perfumaria Ltda.
câniora, cianuretos; citratos; coloEstabelecido em São Paulo
rantes; quimicos e cromatos
Classe 50
Artigos: — Distribuição de produtos
N.9 839.092
farmacêuticos
14.9 839.099

Ind Brasileira

and!

g5/1:L

N9 839.108

SERVE-BEM
ORMIILEIRA

0 POLIVAL DISTRI-

BUIDORA DE VALO..
RES

"ZÊ,LPR

13ras

Requerente: — Klara Bela Wolff &
Cia. Ltda.
• Estabelecido em AãO Paulo -*
• Classe 36
Artigos: — Anáguas; aventais; blusas; blusões; botas; calças; _calcinhas:
camisetas; camisolas; ceroulas; combinações; maillots; encharpes; meias;
lenços; ceroulas; soutiens e vestidos
149 839.103

REIPIIONA
Ind. Brasileira

WANG *
=asneira'

Requerente: — Metalúrgica
Enric,o's Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 8
Artigos: — Lustres
MS 839.093

CUL= 38
Artigos: — Anáguas; aventais; blusas; blusões; botas; calças; calcinhas,
camisetas; camisas; camisolas; ceroulas; maillots; echarpes; meias; casacos; lenços; scutiens e vestidos
4 .9 839.101
1

Requerente: Avícola "Serve-Bem"
Ltda.
Requerente: — Poltar — DistribuiEstabelecido em São Paulo
CITSAIL
dora e aViores S.A.
Classe 19
Ind. nrasileir
Estabelecido em São Paula
à
Artigos: Aves e ovos em geral, inClasse 33
clusive do bicho da seda. animais viTítulo
vos, bovinos. cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e suínos
Requerente: — "GissAL" Comércio
•N.9 839.102
T-ndisstrfa e Transportes de Sal-Ltda.
149 839.107
Estabelecido em São Paulo
—
Classe 41
Sal
Lnd, XiggElák
i eira .4
14.9 839.096

s:.,
Requerente: — Plastofix Indústria e
Comércio de Tintas Ltda,
• MILK MO"
.e..„ Estabelecido em São Paulo
Ind, 23rasileira4
-Classes: — 1 — 2 — 16 — 28 -ss
46 — 47 — 48
Insígnia
Requerente: — Sorvete Milke Mone
1
Limitada
14.9 839,991
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: — Sorvetes
K 9 839.097

* EARICO'S
Ind, Brasileira
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eira*

Requerente: Refilona Comércio e
Recapagens de Pneus Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 39
Artigos: Pneus; câmaras de ar; pneumáticas; rodas; guarnições de borracha para automóveis; lençóis de borracha; revestimentos de borrachas;
saltos de sola de borracha; semipneumáticos e mangueiras
149 839.104

LEBLON
IND. BRASILEIRA
neeememumemmememememememeemb
ilm
.-me

Requerente: Lanches Leblon Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Lanches; pães; bolos; biscoitos; roscas; sanduiches; empadas;
pastéis; tortas e café; pizzas; chur' rascos; croquetes; cochinhas
N9 839.108

Du
Requersnte: DGT — Distribuidora
Geral de Títulos e Valores Imobiliários Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 50
Serviços: Para assinalar: Serviços de
distribuição de títulos e valores mobiliários
249 839.109

alfirazi

EDIYICIO IGUAÇU
SUo Paulo
Requerente: Hélio Martins de Oliveira e Cano Engel
Estabelecido em São Paulo
Classe 33
Título
249 839.103

Requeàate: Untar Propaganda Lida
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Arfigos: Albinas; almanaques; anuários; boletins; catálogos; jornais; livros; peças teatrais e cinematográficas; programas de rádio e televisão;
publicações; revistas; folhinhas impressas
14 9 839.110
•

Requerente:
Zeaprian Indústria
Comércio de Confecções Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 38
Artigos: — Anáguas; aventais; blusas; blusões; botas; cache-col.; camisetas; camisolas; .combinações; malla
lota; cuecas; meias; leiços; ceroulaus.
>panas; echarpes; calcinhas;
soutiens e vestidos _ •
N.9 839.100 -

"

COXEIAM(
Ind. Brasileira

,NIKEY

Requerente: "Coneintass angenhaila
e Equipamentos Industriais Ltda,
Estabelecido em São Paulo
s Classe 11
j Artigos: Támbores
e latões inoxidáveis empregados no transporte de leite, manteiga e queijo, bem como a
toods os laticínios em geral
249 839.111

Requerente: — Superna Comercial
Limitada
ERVA',
Estabelecido em São Paulo
FLOR DO ORIE-NTE
Classe 38
asileirã1
Ind. Brasileira
'Artigosc: — Anáguas; aventais; biliRequerente:
Nikey
—
Imóveis
Conosa; blusões; botas; calou; calcinhas;
tabilidade
Administração
camisetas; comiam; camisolas; cerou- Requerente: — isuperval Comercial
Estabelecido em São Paulo
Requerente: Bar "Flor ao ,rente"
las; toallots;,encharpes; meias; casaClasse 33
Ltda.
, coe; lenço.; soutiens e Yeetislae
Estabelecido em
it,Sto Paulo
Título
Egabelecido em São Paulo
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N9 839.114
)toalhas de altar; toalhas de banho;
Classe 42
Artigos: Preparação de aperitivos a toalhas de mesa; toalhas de rosto;
toalhas para banquetes
ser vendidos em balcões, bem como
Classe 34
vinhos e cervejas; aguardente e verLACRE
PrtOGRESS O -mute; batidas de suco de frutas e Artigos: Capachos; cortinas; cortiInd. 13rasileii-1-11
‘Ind. Brasileira
nados; encerados para chão; esteiras
caipirinhas
para chão; estores para janela; , ttrados para chão; linóleos; mosquiN9 839.112 —
teiros para cama; oleados; panos Requerente: Lapa — Comsdcfo e .a- Requerente: Carpintarta e Marcapresentações Ltda.
, naria Progreaso Ltda.
para assoalhes e paredes; passadeiras;
Estabelecido em São Paulo
Local: Sea \Paulo
persianas móveis; sanefas; tapetes
Classe
24
Classe 40
Classe 24
Artigos:
Pitas
e
fitilhos
Artigos:' Berços, pataco; cadelias,
Artigos: Adornos de panos; alamaestante;
mesas,
mesumas, almanos,
res; atacadores; ataduras (exceto paN9 839.115
poltronas \e bofas.
ra fins medicinais); bicos; bolsas,
V A bordados; borlas; braçadeiras; broca" E O D- A - V.
dos; cadarços; alforges de pana; aiNT 839.121
Ind.Prasileira - godão para alfaiate; 'franjas; galar• SANDREART "
detes; galões; laços; mechas; mochilas; .mantas (exceto quando vestuáInd. Brasileire
rio); mortalhas" ; nastros; nesgas; caPAIOL
pas para móveis; capas para raqueBzwileirs".
Ind.
tes; capas para instrumentos musicais; carapuças (exceto vestuário
Requerente: Bruno alaructa
chumaços de algodão; coadores de
Estabelecido em São Paulo
Requerente: Paiol Boutique Ltda.
café; coberturas para cavalos; para
Loealidade: Piracicaba — Estado de
Classe 40
Requerente: Cervejaria Mãe Preta aianos; cordões de qualquer tecido: Artigos: Bancos;
banquetas; nerços:
São Paulo
S. A.
debruns; .aroquetes; elásticos para
cadeiras; clivaras; escrivaniClasse 33
Estabelecido era. São Paulo
vestuários; enchimentos de pano; en- biombos;
guarda
ketlçt,4
nhas; guarda-roupas;
Artigos: Blusas,, calças, camesettes.
Classe 42
feites de pano; entremeios; entr ete- mesas;
poltronas;
estofadas
ou
não:
camisas, lingeria te.noa, salas e ves -1
Artigos; Aguardentes; anises; ape- las; estopas de algodão; para alfaiamóveis para aepaar crianças.
ritivos; bagaceira; batidas; bebidas te; etiquetas de pano; feltros para sofás; sofás-camas;
corações
alcoólicas não medicinais; bebidas. limpeza'. festões; filtros de pano; fiN9 839.122
1
fermentadas não medicinais; biter; tas: fitilhos; flan.elas para , bmpera.„
N9 839.116
sucos alcoólicos; vinhos; genebra; ombreiras; palmilhas; passamanagenebrita; gengibirra; gerebita; •grn; rias ; passamanes; pavios; pingentes;
grin,ger alcoalico; graspa; ladrona:411 pom-pons; • protetores de pano para
'CASA
alcoólico; kirsch; ktimmei; licores; colchão; rédeas de qualquer tecido;
marasquinhas; nectar alcoólico; pa- rendas; sacas; sacolas; sacos; daniPg e ãe
rati; pipernant; quinados ; Ponches; nhas; sutaches; tampos não de outras
Requerente: Arthur Zuati
rum; vodka. whisky
Localidade: Bauru — Estado de
classes; telas para bordar; tiras; aleSão Paulo
zes; xergas
• N9 839.113
Classe 35
Requerente: Americano — Comércio
' Classe 38
Titulo de Estabelecimento
Artigos: Agenda em branca; anuns Indústria de Produtos Alimentícios
S. A.
em branco; argolas de papel ou papeN9 839.223
Estabelecido em São Paulo
lão; bilhetes de ingresso; bilhetes de
Classe 41.
passagem; bobinas de papel; blocos
Ind.Brasileira
para anotações; blocos para calculas; Artigos: anhos; conservas alimentl
blocos para correspondência; aros de cias; bacon; carnes; extratos de car—,PAULISTA
papei ou papelão; balões de papei ne; copas; costelas; tingiras; malaInd.
Jdrasile ira 1
RequerenCO: Mansa — Importaçáo e para
ças; mortadelas; pes; patas; lomoos;
enfeitar;
ingressos
de
papel
au
Exportação Ltda.
gorduras; farinha de carne; ~doa:
cartolina;
lenços
de
papel;
livros
coEstabelecido. em São Paulo
gelatina; matames; salsichas;
merciais em branco; livros de conta- rigado;
.Requerente: Sociedade Paulista daje,,
Claaae 23
hl/idade; livros fiscais em branco; paios; peixes; toucintios detwaladMArtigos: Tecidos de itigodeao; tecidos blocos
Administração Ltda.
desenhar; blocos para es- presuntos; aves abatidas; charque
de alpaca; tecidos de amianto; apa- crever; para
Localidade: São Paulo
dr,
não impressas; paras de tecidos; batista; tecidos entre- pei parabrochuras
Classe 50
279 839%117
cabogramas; cadernetas em
Aplicação: Serviços de administração.
meados de borracha tecidos de camcadernos escolares: cadernos
...atra
braia; tecidos de cânhamo; tecidos de branco;
desenho; caixas de papelão; caVIS
caroá; tecidos de casemira; tecidos para
N9 830.124
pas
de
papei
para
dociunentos;
cade ganga; tecidos de gaze; tecidos de pas de papelão para documentos.
PLANISFERIO
, 7t
gorgorão; teclo& de guta-percha; te- carteiras de papel; carteiras de pane
IND. 13RASILEIRA
.119
cidos impermeáveis; tecidos imprea- lão; cartolina; cartões de identida1dt
nados de qualquer material; tecidos de; cartões de visitas; cartões em
Isolantes em peça; tecidos de jersey; branco;
cartões
Indicas;
cartuchos
:ia
tecidos de juta; tecidos de lã; linha- cartolina não de outras classes; cha- Requerente: Ferro e Aço Pianaféricr
gem; tecidos de linho; tecidos im- pas de papel para fins diversos; chaLtda.
BEWas ile
pregnados de carvão para revesti- pas planográficas; cheques em branEstabelecido em São PaulO
mentos; tecidos de celulose; tecidos co;
Clame 5
duplicatas;
encadernações
de
pade cetim; tecidos de crepe; tecidos pel; encadernação de papelão; enveArtigos: Ferro e afio
de cretone; tecidos elaialcos; fazen- lopes; . envólucraa de papel; envódas an peças; tecidos de flanelas; lucros
N9 839.118
papelão; etiquetas: faturas,
fular; fustão; (tecidos de fustão); te- falhas de
fôlhas de papei;
cidos de gabardine; panos em peça fólhas •dedecelulose;
papelão; Valhas índices:
Requerente: Belma Engenharia e
para qualquer fim; tecidos de papei; guardanapos
papel; rótulos de taComércio Lida.
percaI; percalina ;tecidas .plásticos; pei; SACOS dedepapel;
talão ale caboLocalidade:
São Paul0
tecidos entremeados de prata; tecidos gramas; talão, de Mgresees:
LUAR—DE—PARIS
talão de
Classe la
•de- raiai; tecidos de rayon; tecidos de passagens; talão de promissórias;
taArtigos: Areia, azulejos, toa, eircama
retalhos; sarja; saranha; tecidos de
de radiogramas; talão de recibos; INDUSTRIA BRASILEIRA . to, telhas e tijolos para construções.
-malha; tecidos de matérias plásti- lão
tubetes de cartão; tubetes de papel; 1
ca; morim; MUSIClille; tecidos de vasos
de cartolina ou papelão: tinas
nylon; tecidos de opala; tecidos en- não Impressos;
Na 839-125
malas de -papelão:
tremeados de ouro; °manda peco- mata-borrão; notas
fiscais;
notas
Requerente:
Zid
S.
Channan
paca; pano-couro; tacteios de aêda: promissórias; ornamentos de papel:
Estabelecido em Minas Gerais
tecidos de cetim; tafetia; tecidoa er papel
absorvente; papel almaço; pageral; tecidos para quaisquer fias de pel aluminizado;
Classe 48
it Ind.
anileira
papei celofane; pa- Artigos: Creme
peças; tecidos revestidos de qualquer pe/ crepon; papel
para a pele, desodocarta:
pape/
de
material; telas em peça atado de celulose; papel de linho; papel de rante; pó de arroz; perfume; prepametal, resultantes de tecelagem; Tusrados para as cabelos e rouge .
papel encerado; papel asilaramsor; veludo; 'tecidos de vidro; tecidos seda;
Requerente; Bar e Lanches Jua
do; papel higiénico; papel impera-leade viscosa
9 839.119
Ltda.
ve': papel linha d'água; papel para
Local: São Paulo
Classe 37
desenho; papel para embrulho; papel
Artigos: Aeuas gasosas ar'aliciais,
Artigos: Acolchoados para cama; para encadernação; papel 'para esacolchoados para cadeiras; acolchoa- crever; papel para impressão; papeáguas gasosas naturais, bebidas esdos para poltronas; cobertas para ca- lão para qualquer fim; papelinhos
pumantes sena álcool, bebidas nati
SOIR-DE-PAR/S
ma; cobertas . para mesa; cobertores; para fins varfadoee passagens de P a
alcoólicas, essências para refrigeraria te.
I NDUSTRIA BRASILEIRA
colchaea edredons; panos de prato e
-peioucartln;sdoia.
tes, garapa, gingere ale, groselhas, se
análogos; panos para cobrir ou en- promissórias em branco; papel de
groselhas., guaranás hidronael
comais
feitar móveis; panos para cobrir ali- radiogramas; recibos an branco; rerefrigerante, refrescos em geral, rea ar.
mentos; panos para manha; esfre- cipientes de panela recidentes de pa
frescos em pó, refrescos em xarope,
gões; fronhas; gaardaaapai de qual- peão; rosetas de panei; rtsio de pa•
Requerente: Z d S. Crannan
represeos liquido& refrescos prepaquer tecido; guarniaoes para cama: pel; talão de telegramas: telearamae
Localidade: Minas Gerais
rados,
refrigerantes, sodas, sucos ae
guarniçaea para ma; lençõis
Classe 4s
em branco: tubos de cartear: tuteie
frutas para beb idas e xaropes para
lv figos: Creme para a pele.
qualquer tecido; riSSISta para cama;
de papelão; tubetes de papelão
i
refrescos..
_
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N9 839.126

N9 839.132

"SIO VICENTE
lnd, Brasileira/

'IMPACTO
Brasileira

•

o

Requerente: Indústria & Comérci0
Requerente: Impacto Gráfica e
de Pergos Sh.o Vicente Ltdaa.
Brindes Ltda.
Local: São Paulo'
Local: São Paulo
Classe 11
Oplasse 38
Artigos Pregos.
Artigos: Agendas em branco, álbuns
e moranco, argolas de papel ou paN9 839.133
pelao. aros de papel ou papelão, balões brancos digo balões de papel
para erafteitar, cadernos escolares,
cadernos de desenhos caixas de paInd?ESRal;ileira ¥,1
pelão, capas de papel ou de papelão
para documcntos, guardanapcs de
papel lenços de papel, eanamento.s
de papel,
papel aluminizado, papei
'
celofane; papel de sécia, papel higiaaèieo, recipientes de papel ou de pa- Requer eiite Cesil Construtora Erra
pelão, sacos de papel, vasos de car- preitch:a Serviços Integrados Ltda.
tolina ou de papelão.
Local: São Paulo
Cloe 50
N9 839.127
Artigos: Construtora, empreiteira de
serviços integrados.
iso
N9 83,1 121
S °CARGA

Br sileira
a

30j

1

Requerente: Expresso Socarga
Requerente:
Ltda.
Local: São Paulo
Classe • ar
Artigos: Automóveis, caminhões e
ônibus
n••••

N9 339.128

PRINCIPE.LOTÉRICO
São Paulo -Capital
-

NEL

Ind. Brasileira,

Requerente: Plastofix Indústria e
Comércio de Tintas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
nIntônio N. de Abreu .
Artigos: Tintas, tintas para paredes,
Local: São PaUlo
muros, tintas para portas, tintas
Class e49
para janelas, tintas para portões.
Artigos: como título de estabeleci- tintas para grades, tintas para vitrimento.
nes, tintas para vitrôs, e tintas para
rodapés.
N9 839.129
N9 839.135

Requerente: Antonio Nunes de
)Abreu,
que assina tambéría Antônio

COLEM
' Ind. Brasileira

IftPRETYPLASTEX

Ind. Brasileira

(.0

Ykequerente: "Pretyplastex" Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 28
N os: Bacias, baldes, bandejas,
bonieres, centro de mesas, cêsto,
espalhadores de
•Ules, cabides,
ias, copos, confeiteiras, compota:,
t , fruteiras, garrafas, jarras, manVaigueira.s, licoreiros, estojos, espremedores, e açucareims.
N9 839.131

En NOVA CARI= ".N.

1,.Xnd. Brasileira k, '
24:1-11erente : Panificadora New
Carrão Ltda.
.
rãest: Cli Pasiiso

\

Cama 41

~eme:

N.

: NEQUIPE n Ind. Bras-il. e±re
Requerente: Equipe Urganizações
Reunidas S/C
Local: São Paulo
Classe 50
Artigo5;: Administração de- Eimprésas advocacia, contabilidade; auditoria, compra e vendas de terrenos,
lotewnentos, corretagens, adminis-,
tração de bens e representações.
NY 839.138

ISCAR »t
ind. Brasileira

•

&14Cuslein. snÁsitEtit&

Requerente: Friaorifico Três Passei

Local: Rio Grande do Sul
Rea.iciame: Confec;ões Iscar Lida
Classe: 41
i
Fauio
Aplicação:
Para distinguir: banha,
elo-,
gelatina, paio, copa, patê,
Artioas: Au. guas, aveiftl'<s, blusa'', mortadela,
mmilha, salsicha, salsichão, 'ragu'.
bitocais, hoLoi , ea,ças, ,,colc,inhas, ca- ça,
presunto, taIMS, conservas de carmisaaas.
a., nes,
farinha de aroos, farinha de carcachscois
lcnç:os,•-iala.s,
lota, o .eia, cara:
1, japJ- nes, aves frea as. congeladas, salamis, seWiens e vestidos.
mes. lombos, toucinho defumado,
óleos ci-rne.stivi is, gorduras, produtos
N 9 839.139
e subprodutos bovinos e suínos, gorduras vegetais e farinhas alimentícias
Classe: 4
P IXOMAX
Aplicação: Rações de origem animal
e vegetal, farelo de soja, milho, trigo,
IND.RRASILE1HA
mandioca, painço, rações balanceadas
paea animais em geral e óleos
vegetais
Requerente: Agromax Agricultura e
Pecuária Ltda.
N' 839.143
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Aglutinadores químicos veterinários. álcalis para agricuatura,
álcalis para veterinária, alimentos
medicamentozos para animais, amónia para veterinária, antifungos, arnica para veterinária, arseniatos para
veterinária, arsênica para !ias sanitários, assafétida para veterinária.;
atropina para veterinaja, cafeina veterinária, cães — V. cachorros, clorato de sódio para agricultura, cloretos para agricurau a, digital para veterinária, diuretine pata veterinária,
fertilizantes, feralizadores, cálcio para
agricultura

ERGAJ [ND.-BRASILEIRA

N9 839.130

a.

N9 839.137

Na. 839.140-141

R,equerente: Colem — Comércio de
Lenha Limitada
Local São Paulo
Classe 4
J.atigaa: Lenna e madeira bruta ou
parcialmente trabalhada.
MIN
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Requerente: Hugo Augusto Slivak
Local: São Paulo
r
Classe 41
- Artigos: Bananas.
N9 839.138 -

"SAWRAITTONIO DE
Ind. Brasileira

Requerente: Frigorifico Trés Passos
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 4 Aplicação: Rações de origem animal e
• ./
Requerente. : "Borga" Recondiciona- vegetal, farelo de soja, milho, trigo,
mandioca, painço e rações balanceadora de Máquinas Operatrizes
das para animais em geral-Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Clasze: 50
Aplicação: Carnes frescas, chouriços,
Gênero de atimlacle: Recondicio
gorduras, banhas, linguiças, línguas,
mento da aalqianas operatrizes
mortadelas, presuntos, paias, salsichas, solamas, copas, lombos, touciClasse' 5
nho defumado, óleos comestíveis, gorArtigos: Aço, alumínio, metais em duras vegetais e farinhas alimenbarra, bronze, metais a carbono,
tícias
chumbo, cobre, duraluminio, estanho,
ferro, latão, me.nganês, mercúrio, níN9 839.115
quel, ouro, platina, prata, soldas metálicas Untai°, zinco
N9 839.144

DELTA
Ind.,,, Brasileira

BRASCAP

Plásticos e Iluminação
Paquerente :
snlficadora "Banto Requeunte: Transuortadora Brascap Requerente:Delta
Ltda.
hishfinio de Ferraz" Ltda
Limitada
Local: São Paulo
Lacei: São Paulo
Local: S5,
'Classe: 8
Clame 41
: 50
Artigos: Letreiro> e lundnosol
Ar: no.
Atividades: Transportes rodoviário;
plástioas
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¡V 839.162

N9 839.15(

No 839.151

20 839.144

„me À,

ON--,`"r
'CONS TRI
IIIBUTA
SULTO
RIA LTDA S/C

ik-

Requerente: Plastiroma Indústria ,e
Comércio de Plásticos Ltda,
Requerente: Consultril — Consultoria
Local: São Paulo
Tributária Ltda. S/C.
Classe: 28
Local: São Paulo
Artigos: Difusor de plástico para exNome de Emprèsatintor de incêndio e suporte plástico
para automóveis
N9 839.153
N9 839.14'7

M.ARCENARIA JACU
NA

.

Requerente: Cecilia de Brito Gonsitles
Local: São Paulo
Classe: 40
Titulo de Estabelecimento
ima

N9 839.148

SWRAL
í
Ind. vrasileire.'

'

7

•

Requerente: Sueral Assessoria e Projetos para Açúcar e Álcool
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
.APnCaçrto: Serviços de planejamento,
projetos, assessoria técnica
operacional

ARTEGARTONAGEM
I

Requerente" iconsultril — consultoria
Tribatária Ltda. 8/C
Local: São Paulo
. Classe: 32
Artigos: Álbuns, almanaques, anuários, boletins, calendários, catálogos,
iolnetos, jornais, proiramas de .ratho
e televisão e revistas
Classe: 38
Artigos: Blocos para correspondência,
blocos para anotações, cartolinas,
cartões de visitas ou comerciais, cartões índices, envelopes, etlquétas, fólhas de celulose, faturas, livros fiscais em branco, notas fiscais, papel
almaço, papel altimlnizado, papel celofane, papel de linho, .papel encerado, papel para desenho, papel para
escrever, papel para impressão, papetinos para fins variados

N9 839.157

.
4 SIR
Ind. t Brasileira

Requerente: Indústria e Comércio
Artecartonagem Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Bobinas de papel, sacos de
papel, caixas de papel e papelão, embalagens em geral de papel ou papelão, álbuns em branco, bandeiras de
papel, cadernos e blocos de papel, capas ou pastas de papel e papelão para
documentos, envelopes, guardanapos
e copos de papel

Requerente: Sir — Indústria e
Comércio de Malhas Ltda,
Local: SI° Paulo
Classe: 50
Atividades: Serviços de acabamento e
costura de roupas, exportação, importação e representações em geral, desfiles de modas e exposições de roupas

N9 839.154

N9 839.158

se.

N9 839.163

o

ELETRÔNIU
IND. BRASILEIRA

Requerente: Eletromu Instaladora
Indústria e Comércio Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Parafusos, porcas, rebites,
dobradiças, molas, aros, tampas, banheiras, pinças, prendedores, carretéis, presilhas, chaves de parafuso,
placas, estojos, pinos, caixas de metal;
latas e tubos metálicos
amai/

N9 839.156

N9 839.164

PPOMOÇ oE S) •

---,/LUCCHESE
Etraeileira

Requerente: Restaurante e Pizzatia
Lucchese Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: M. G. Promoções $ C
Classe: 50
Local: São Paulo
n
Atividade: Serviços de restaurante,
, Classes 33 e 5o
de pizzaria, de bar, de churrascaria
Insígnia
e de bufret
N9 839.152
N 9 839.163
,•••nn•••n

a

COVIDE
IrInd. Eraaileira,

Requerente: Laticínios Lombardi
Limitada
Requerente: LanEhes Covide Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classes 41. 42, 43 e 54
Titulo
Classe 41
— artigos: Lanches de: Aliche, mortaN 9 329.100
dela, queijo, salame, rosbife, presuna
to, marmelada, copa, paio, patês,
4
churrascos
1.1 G "
it! Ind. i3rasi1eira iM
N9 839.166
Requerente: "M. Cl. Promoções S/C
Local: São Paulo
Classe 50
Prestação de serviços

N9 830 152

Requerente: Comercial Importadora
Vagoroso Ltda.
Local: São Paulo
Classe 11 Artigos: Alavancas, ancinhos, baterias, de cozinha, bebedouro, chaves,
de fenda, chave de parafuso, chaveiros, comuns, colheres de pedreiro,
esgu:chos, enxadas, fôrmas, formões,
furadores, manuais, serrotes, roles,
roçadeiras, sacarrolhas e sifões

L, AT\ /Tr /Fzs

~reme

Ns. 839.149-150

kilU ILàí

Requerente: Pósto de Escapamentos
Monza Ltda.
Local: São Paulo
Classe 33
Título

wrgiee.11,

IND. BRASILEIRA

111•••n

'InS9Ns

Requerente: Auto Pbsto Veropeso
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir marca de
serviço a ser aplicada por pôsto de
1 gasolina para atendimento de autos

"POSTO DE ESCAPA
MENT S MONZA.

"M4NGA-LUVAS 11\
,Ina. Brasileira

N9 839.161 .
k

Requerente: Manga — Luvas
Oc
Indústria e Comércio
uf
Limitada
Local: São Paulo
Artigos: Luvas
'
N9 839.167

Brasileira';

Requerente: Sb. — Indústria e
Comércio de Malhas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Agasalhos. aventalS, anáguas.
blusas. blusões. camisas, camisetas,
cachecol. combinações, cuecas, ataBULINCOM "\
ca& canas. capotes. casacos. camiso'Ind.
Brasileira'
las. casauetes, chapéus. cintos echaanes, fantasias, gravatas, %nanas
leneos, lltas. lin g erie. luvas, ma vilota Reverente: Platotix Indústria e
Comércio de Tintas Ltda,
manteaux, meias. pelimoIrs, pilarngs.
Requerente: "Bulincom Comércio 4P-i
Local: Sh'o Paulo
pul overes aultnionns. revales, routq
Indústria Ltda,
Classe 2R
brancas da uso neesoal. roupas de
Local: São Paulo
não de
baixo. ron1,5es, ssias. snio +ps Qand.ik- Artio.os: Ms n" . "A *ar!
Classe 50
nas, saosta fim W p riS.
tailieurs, Outras elP . Ref r ‘4-' q plósf'Cs ou Artigos: Im portação e exportação de
sintéticas, óleos para pinturas
Produtos em geral
turbantes e vestidos

Una. Brasileiraj

IND. BRASILEIRA

Requerente: Pastificio São Paulo
Limitada
Loca i : São Paulo
Clave: 41
Artigos: Massas alimentícias

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

832 Têrça-feira 6
8'59.16á

N9 839.174

LAPETINA
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

N 9 839.109
( " IAVELI "
,Ind. Brasileira

B0174(ÈpaSSUIDEA

R:querente: Frigorífico Laveli
Industrial -e Comércio
•
Limitada
Local: São Paulo Classe 41
A et-gos: Salame, salsichas, mortadela, presunto, roz-bif e, toucinhos e
cai nes verdes. lingu j ea, paio, chouri-n
ço, banha, manteiga, queijo, • copa,
requeijão, mussarela e patês

Requerente: Ottilia Julia Ferrari
Local: São Paulo
Classes 36, 13 e 12
Titulo de es'.abelec - mento N 9 839.176

N . 839.170

MUNICH-CHOPP
Ind. Brasileira.

U"SILVER STAR "

.Ind. Brasileira

N 9 839.177

e

839.172 I
•;;

aálairti

'Requerente: Importadora Beta
Limitada
Local: São Paulo
Classe 8
Arti g o: Mecanismos de relógios e
mostradores para os mesmos
N9

839.173

'INDUSTRIA DE TE=
CIDOS E CONUC-Ç IJES TIBERIAS LTDA
• Requerente: indústria de Tecidos e
Confecções Tiberias Ltda.
Local: São Paulo
•
moine comerc ial •

N 9 839.178

GOZZI

ind. Brabileira
Requerente: Arrnazem e Mercearia
Cozzi Ltda.
Local: • São Paulo
Classe 41
Artigos: Substâncias e produtos alimentícios em geral, cereais de tôdas
as espécies, óleos e banhas, comestíveis, alimento enlatados, frios e defumados. leite e seus derivados, doces
em geral, frutas frescas, -secas e
cr:stalizadas

PREÇO DO NÚMERO

'Ind. Brasileira
•
Lima & Lima Lida.. •
São Paulo
Classe 6
Vulcanibador automático
N9

839.189

WAIOR

Ind. Brasileira

PRINCE, INFANTE

N9 839.185

GEKOTA
••••••••11~Se.

Georges Constantin Konstantinidis
• São Paulo
•
Classe 11
Parafusos, porcas, rebites, dopradiças,
molas, aros, tampas, banheiras, pinças, prendedores, carreteis, presilhas,
chaves de parafusos, piadas, estojos,
pinos, caixas de Metal, latas e tubos
metálicos
N° 839.186

Requerente: Central Parque Novo
Pacaembu S/S Ltda.
Local: São Paulo .
Classe 16
Artigos: Materiais para construções
e decorações de prédios e estradas;
areia, azulejos, calhas, cimento, cal,
caixas d'água, caibros; janelas, ladrilhos, manilhas, portas, portões, tijolos, tubos de concreta, telhas, tacos,
tanques de cimento, vigas, venezianas, vitrôs, casas pré-moldadas, artefatos de cimento, pavimentação de
rodovias, guias, sarjetas, materiais
para pavimentação

IMELI

1

PERIQUITO

NOVO PACAEMBU,.
Ind. Brasileira

JOS MAR
Ind. Brasileira

Ind.

Requerente: Mun'ch-Chopp FriOS
Limitada
Local: São Paulo.
Classe 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis,
bIter, brandy, conhaque, cervejas.
fernet,' genebra, en, licores, frutas
com álcool, v !lhos, vermoutes, vinhos
espumantes, vinhos quinados, vodka,
whisky e , notadamente chopp

N9 839.188

"Walos" — Artigos para mecânica
e Elscritório Ltda.
São Paulo
Classe 1
Serralheria Artística Periquito Ltda. Ferramentas para mecânica em geral
São Paulo
- 14 9 839.190
Classe 16
Portas, janelas, grades de varanda,
caixilhos e vitrôs para construções

Tnd.

IND. BRASILEIRA

l-tequerente : Super Mercado Silver
Siar Ltda.
Local: São Paulo
41
Artigos; Cond mentes para alimenta-Ao. carnes, chouriço, café, chá,
as
c: rea , s, massa de tomate,
a • mentic as lentilhas, ervilhas, sala113, salsrcha.s, mortadela, requeijão
m nteiga, patês, carnes - verdes,
chouriço, fubá m'lho e grão de
bico
N9 839.171

• N9

Ind. Brasileira,

"Vai-dog" — Lanches Flanburgr
Limitada
Requerente: Industria de Calçados
São Paulo
Lapetina Ltda.
Classe 41
Lccal: São Paulo
Pratos rápidos variados, lanches de
Classe 36
tôdas as, espécies, petiscos e petisArtigos : -Botas botinas, calçados, queiras, refeições • em geral, pizza,
chinelos, chuteiras. pernen as, polaiChurrascos
nas, sandál as, sapatos, shooteiras
N 9 839.184
N9 839.175

• Requerente: metalúrgica Cover's
• Limitada
Local: São Paulo
Classe 11
Artigos: Tampas metátcas para
vidro

Requerente: Importadara Bef a
Limitada
, Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: -.Mecanismos de relógios
mostradores para os mesmos

?O 839.183

VAL — DOG

" COVERIS

ealsk

• Fevereiro de 1968

n••••••••••••n•n

OFICINA MECÂNICA
PAD/1M
gletrc Enrico Amédeo Bertalmio
São Paulo
- Classes 6 e 33
Título
1V 839.187

Ind. grasileira,
Nelcy Pereira Sidiropoulos
São Paulo
Classe 36
Artigos de vestuário e roupas feitas
em geral inclusive calçados: agasalhos, blusas, calças, casacos, capas,
chales, chapéus, casacos de pele,
gravatas, jogos de langerie, luvas,
lenços, meias, penhoar, pulover, quimonos, robe de chambre, saias,
shorts, stolas, taier, vestidos, notada.
•
mente creações infantis
N9 839.191

VITANABOL
IND.BRASILEIRA
•
Lourenço Leonardo de Campos Machado
- São Paulo
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Indicações terapeutica: Geriatria e
suas manifestações, anorexia, astenia,
cansaço fácil, envelhecimento precoce, estados de stress, estados situacionares, estados p siquicos alterados,
como insônia irritabilidade fácil, fali ta de memória e demais sintomas
objetivos e' subjetivos, que acompanham tais estados psiquicos, ostrloporosa, nacorticoide-terapia
N9 839.192
" ENGETRONICA

Ind. Brasileira

GRAND PRIX

Engetrônica Engenharia e Eletrônica
Ltda.
São Paulo
IND. BRASILEIRA
Classe 8
Acumuladores, aparelhos de . rádios
ap arelhos de refrigeração, aparelhos
refrigerados, aparelhos de toca-disCreações "Grand Prix" Ltda.
cos, artigos elttrônicos, chaves autoSão Paulo •
máticas chuveiros elétricos, televisores ventiladores, válvulas de comporClasse 36
Blusas, blusões, vestidos, casacos, I ta válvulas elétricas e voltímetros
manteaux, paletos, tailleurs, Coletes,
N 9 839.193
capas, jaquetas, quimonos, pegnois,
sueter, puloveres, ponches, chales,
cachecols, echarpes,
combinações,
" AT UALIDADE PRO—
corpinhos, soutiens, maillots, calças,
PAGANDA "
calções, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, pijamas, punhos, calças de senhoras e de crianças e cintas para senhoras
Atualidade Propoganda Ltda. S/C São Paulo
Classe 32
VE.t1OJE; NÇR$ 0,16 •
Propaganda e Publicida.cia

