REF

C

SEÇÃO In
ANO XXV - N.° 120

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
De 21 de junho de 1907

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

PORTARIA N.° 179 DE 9 DE .N1AtO
N." 553.011 - Edições Minia
DE 1907
tura Ltda.
N.^ 553.019
Emp. Aliança
O Ministro de Estado dos Ne- Ltda.
gócios da Indústria e do .Comér•
N." 553.015
Imp. Aliança
cio, tendo em vista o que consta Ltda.
do processo n.° DNPI 20.457,67,
N." 553.017 - Chenitextil Conresolve autorizar, nos termos do fecções
Ltda.
artigo 4." do Decreto-lei 8.933, de
N." 553.018 - Exc.
•wão
26 de janeiro de 1.946, a) Aloisio d.e Com. Exterior LR,
Machado, com escritório no EsN." 553.035 - Sadt
. Artado da Guanabara, para desem- tigos Domésticos
1, da
penhar a função de Agente de
N." 553.036
sadel
Soe
ArPropriedade Industrial. .
ligos Domésticos Elétricos Ltda.
N. 553.039.
Edmundo .de Illoredo Soares e
Confecções de
Roupas Tacia Ltda. •.
Silva..
Expediente da Seção
de Recursos

De 22 de junho de 1917
Recursos interpostos:
Cia. Nitro Quimica Bras. No recurso interopsto ao deferimento da marca Nitrolael: número 357.037.
Exig;q1cias

Térinos com exigências a CUMp éir
Beco - Dana S. A. Indústria
e Comércio de Bebidas - No pc.
dido de reconsideração do despacho de deferimento da marca
Eco lêrtno 453.521.
Ind. Reunidas Titan S. A. Junto ao lérino 5(19..817.
Nouvelle Fabrique Election Societé Anonyme - Junto ao têrmo
il .° 513.032.
Linhas Corrente S. A. - Junto
.ao lêrtno 449.793.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DA MARCAS
De 22

de

junho de 1967

Arqu i vamento de processos:
Formo mandados arquivar os
seguintes processos abaixo mencionados de acôrdo com o edital
de 8 de fevereiro de 1967.
N," 553.010 • - Edições IM
Ltd3,

QUARTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1967

N.° 5 5
' 3.311 - Produtores Asse).
ciados Serviços de Publichlado
Ltda. •
N.° 553,368 - Maga Comúrcio
e Ind. Ltda.
N.° 553.411 - Dipel Distribuidora de Peças Ltda.
N.° 553.425 - EnpiSa Comér0
cio e Ind. Ltda,
N.° .553.426 - -Inds. Elétricas
do Brasil Ltda.
N.° 553.527 - Inds. Elétricas
do Brasil Ltda.
N.° 553.439 -- Com. Represemtações Fernandes & Matos Ltda.
N.° 5553.441 - Soc. Bras. de
Bares Ltda.
N.' 553.450 -- Serrarias Makelum Ltda.
N.° 553.45/1
Acricolor Luminosos Ltda.
N.° 553.501 - Super Mercado
Astro S. A.
N° 553.522 --- • Ind. de Barraeia Mapabo Ltda.
N.° 553.523 -- Lanches Flores.;
Ia Ltda.
N.° 553.520 - Materiais de
Construção Maracatins Ltda.
N.' 553.530 - investimentos o
Coits;rucóes .1á Sei Ltda.
N." 553.531 - Bar e Café Espinheiro Ltda.
N." 553.531 - Bar e Café Espinheiro Ltda.
N.° 553.532
Victorio Vero
Verza.

N.' 553.163
Auntopeças e
Acessórios Daclemagen Ltda.
N.° 553.164 - Representações
e Promoções de Vendos .Ettrelia
Ltda.
N." 553.213 - Cia. Gancha 'de
Lajes.
N.' 553.214 - Cia. Paranaense
de Lages.
N." 553.215 -- Cia. Baiana de
Lajes.
N.° 553.216 .---. Casa de Lanches
Kome Ben Ltda.
N." 553.218 - Frinorte S A.
Ind. de Frid e Pesca,
N.', 553.221 - t'.ajtt do Brasil
N.° 553.056 - Confecções
S. A. Agro Ind Cajubraz.
chute Ltda.
N." 553.240 -Barreira & ArruN.° 553.070 - Lanches Galeria da Ltda.
Ltda.
tl. 553.244 -- Calçados DAta
N." 553.071 -- Auto Peças San- Ltia
N
ta Rita Ltda,
553.247 - Confecções DaliN.° 553.073 -- Studio 62 Pro- ri:N.°
S. A.
paganda Ltda.
N.° • 553.075 - ABC Kravcutts,
N.° 553.248 -- Confecções DaliN." 553.076 - ABC Kraveuks. ia S. A.
N." 553.077 - ABC .1Zravecks.
N," 553 249 - Confecções DaliN.^ 553.078 - ABC Krarcuks, ra S. A.
N.° 553.080 - 1GP - Ind. de
N." 553.260 - Edmilson Moura
&•
Gravações Pantográficas Ltda.
N." 553.081 - José (aldeia es
N.° 553.261
Edmilso.n Moura
Pardo.
& Cia.
N.' 553.082 - Vitrex Ind. e
N.° 553.262
N.° 553.533 -- Uniflex União
Siarom IndúsNacional de Flexíveis Ltda.
Com. de Vidros Ltda.
tria e Comércio Ltda.
N.° 553.083 - ABC Kravcuks.
N.° 553.534 - Unirias União
N.' 553.263 - Siarom IndúsA'.)eional de F/exíveis Ltda.
N.° 553.084 - ABC Kravculis.
tria e Comércio Ltda.
'N.° 553.088 - Mimar IndúsN.° 553.538 - Uniflex União
N.' 553.264 - Edson Carvalho
Nacional de Flexíveis Ltda.
tria e Comércio de Adesivos Li- Nunes.
mitada.
N." 553.539 - Uniflex União
N." 553.265 - Edson Carvalho Nacional fle Flexíveis Ltda.
N.° 553.089 Nunes..
N.° 553.560 - Uniflex União
ca ABC Diesel Ltda,
N.° 553.266 - Edson Carvalho Nacional de Flexíveis Ltda.
N." 553.093 - Editõra Nossa Nunes.
N.° E53.573
Música Ltda.
Fontaine MoN." 553.267
5dson Carvalho das
Ltda,
553.095
Ind. Com . Rima Nunes.
Ltda.
N.° 553.576 - Vibratur Ind. o
N.° 553.268
5dson Carvalho Com. de Peças e Acessórios LiN." 553.100 - Internacional Nunes.
m itada.
Promoções e Vendas S. C.
N." 553.269
Edson Carvalro
N.' 553.577 Vibratur Viação
N.° 553.104 - Whinton 5Ictro Nune.
Bras. de Transportes e Turismo
Acustica Ltda. •
Norte
Ltda.
No
.l553.136 - Pacaembit Mo- raçí) e552
----c S. Allc"."
N.° 553.582 - Cerealista Paiol
Construções
for Com. e Ind. Ltda.
Ltda.
eNorte
corporaçNs.: 5e 53c.02n7s1tr
N.° 553.581
Repres. Idosa
N.° 553.137 - Construtora FiaA.
L-ni
bitat Ltda.
N.° 553:272 - Copa Sul .de Mó- Ltda.
N." 553.588 - Confecções t eu.,
N.° 553.161 - -Tlefrigeração veis Com. e Ind. Ltda.
Guaipagel Ltda.
N." 553.309 - Almaju Forme- ca Ltda.
N.° 553.591 -- Auto Pôsto
N." 553.102 --, Autopeças e cedora e Emp. de Materiais de
/locado Ltda.
Acessórios
: Daelp
\‘a gen Ltda
5scrifór n o Lida.

2374 Quarta-feira 28
As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

DIÁRIO OF[CIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NNCICNAL

- As assinaturas vencidas poderão ser suSpensas sem prévio
aviso.

- Para evitar interrupção na
tpuessa dos 'Órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
DA 5E00 DE RachkçÃo
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERA..

impreeeo nas Oficinas cio Departamento cie itni:rensa Nacional

ASSINATURAS
BEPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Os originais, devidamente
Capital e interior:
Capital e Interior:
'
autenticados, deverão ser dactiloNCr$ 4,50
NCr$
6,00
Semestre
Semestre
grafados em espaço dois; em uma
9,00,
NCr$
Ano
.....
NCr$
12,00
Ano
•
•
•
..
só face do papel, formato 22x33:
Exterior:
Exterior:
as emendas e rasuras serão resAno
NC'r$ 13,00 ;Ano
•. NCr$ 10,00
salvadas por quem de direito.
- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
, exceto as ,para o exterior, que
sempre serão anuais.

1967

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

- As reclamações pertinentes CREPE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕEO
à .tatéria retribuída, nos casos.de J. B. (:)- ALMEIDA CARNEIRO
érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO I..
de Redação, até o quinto dia útil
pedlen to 0. Decoartameedo
Pação0e poodCldade
subseqüente à publicação no
rdasion. I'do Propriedade Indoetrial do Miniatarlo
5
órgão oficial.
da Indúatrie o do Comércio
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às' 17h30 min.

Junho de

NÚMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na última página de cada
e,xernplar.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ 0.01,
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.

- Na parte superior do enderéço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ao em que findará.
- As assinaturas das Repartições Nb/ iras serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valôres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à °ama aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura,

•••

EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 553.592 - Calçados Palas. N.° 553.739 - João Veras
DA DIVISÃO D"E MARCAS
Irmão.
Ltda.
N.° 553.716 - Arnaldo de MoN.* 553.593 - Bar e Lants
De 22 de junho de 1967
.•
raes Filho.
Inipério Ltda.
N.° 553.751 - Cia. Internacio'Mariel Macedo
N." 553.54
Arquivamento de processoS:
na! de Crédito e Financiamento
Cunha.
N.° 553.600 - Bar e Lanches Credinter.
Foram mandados arquivar os
N.° 553.752 - Cia. Internacio- processos abaixo mencionados de
135 Ltda..
na!
de
'Crédito
'Financiamento
e
Editôra . Nossa
N.° 553.601.
acôrdo com o edital de 8 de 'feCredinter.
Música Ltda.
vereiro de 1967.
N.° 553.765 - Cia. Indústria
N.° 559.003 - Minerva PropaN.° 553.607 - Ind. Com . e Re- e Comércio
de
óleos
S.
A.
Cicosa
ganda Ltda.
presentações Molisi Ltda.
N.° 553.766 - D. A. M. IndúsN. 553.609 - Ind. de Meias tria
Senel Sociedade
N.° 559.008
e Comércio de Discos .Ltda.
.Maiorca Ltda.
de Engenharia e Eletrônica.
N.°
553.767
Renema
ComérN.° 553.616 - Ind. e Comercio cio e Indústria de Máquinas LiN.° ''''559.023 - Empresa de
Cimbloc Ltda.
Proteção e a Enomia Paritcular
mitacla.
•
N: 553.637 - José Antônio
N.° 553.771 - Causidica Soe. Ltda.
Azambuja
N. 559.030 - Ind. de Bebidas
Ltda.
N.° 553.638 - Indústria e CoN.°
- Plínio ,Paulo Pinhalense 'Ltda.
mércio de Massas Alimentícias Bing.
N.° 559.031 - ind. de Bebidas
Icomassas Ltda.
N.° 553.850 - Cia. de Eletri- Ouro Verde Ltda.
N.° 559.032 - Organização
N.° 553.639 - indústria e Co- ficação Rural do Nordeste' Cerne
mércio de Massas Alimentícias
N.° 554.894 - Doceira Guará- Paranaense de Contabilidade e
Administração S. A.
•
pari Ltda.
Icomassas Ltda.
N.° 554.908
Firmino RodriN.° 553.640 - Indústria e CoN.° 559.033 - Madeireira Pamércio de Massas Alimenticias gues Ferreira.
raiz° Ltda.
leomassas Ltda.
N.° 553.912 --Soe. de AsisienN.°. 559.0S4 - Ind. de -Madeiras para Cama Ltda.
N.° 553.641 -- José Antônoi cia ao Emigrante.
N.° 553.924 - Distribuidora
N.° 559.039 - Comercial YpiAzambuja Piadeiro.
ranga, de Armarinhos Ltda.
N.° 553.643 - Raymundo Soa- Auto Luz Ltda.
N.° 553.927 - Papelaria DeN.° 559.057 --:. Indústria e Cores Diniz.
mércio l‘labloc Ltda.
.
N.° 553.644 - Wilson Cabral bret Ltda.
N.° 553.932 - Kleobs Eng. e
N.° 559.059 - Fotograma FR,
de Souza e outro.
Com. Ltda.
Tiles Publicitários Ltda.
N.° 553.645 - Therezinha MoN.° -553.933 - Kleobs Eng. e
N.° . 559.060 - Secos e Molharais de Souza Barcellar .
Com. Ltda..'
dos
Tbitiriima Ltda.
N.° 553.651 - Sul Bras. de
•
N." 553.935 - Cia. Edificado'N.° 559.061 - Viktor Levi.
Máquinas de Escritório Sulbrama ra Sobrado.
N.° 559.064 - Demaco DepóLtda.
N. 553.944 -. Aços Finos Pisito de Mattriais para ConstruN.° 553.654 - Ente! S. A. Eng. ratini S. A.
ções Ltda.
de Oelecomunicações.
-N.° 553.946 - Mala de AlmeiN.° 553.677 - Elmo Seguros e da Ind. e Com. S. A.
N.° 559.077 - Importadora 'Mac
[teores. Ltda.
N.° 558.967 - Amazonia S. A. •tda..
N.° 559.07.8 -2 Jotace OrganiN.° 553.687 - Beta Corretagem Emnreendimentos e Adm.
N.° 553.983 - Escritório Tino-. zação de Vendas Ltda. •Sociedade
Adm. e Negócios Ltda.
Civil.
N.° 553.688 - Alpha Adm. de binária Adelino Alves Ltda.
N.° 553.984 - (Macio Barbosa.
• N.° 559.080 - Eietroflex .LiNegócios Ltda.
N.° 553.986 - Mineração Ita-, mitada.
N.° 553.712 - F. Santos Vieira
N.° :559.981 - Clemar TransN.° 553.714 - Fábrica de Mas- .guçú Ltda.
- Arquivem-se os processos.
portes e 'Com. Ltda.
&as Alimentícias Riviera Ltda.

1‘7,'' 559.091 - Depósito d.e
Meias Nossa -Senhora do Líbano
Ltda.
N.° 559.082 - Clemar Trans•
portes e Com. Ltda.
N." 5'59.097 - Comercial Brasdiesel de "Máquinas Ltda.
N.° 559.114 - Lojas * Dáko Limitada.
N.° 559.119 - Ciabra Comer.
cia! Imobiliária e Agrícola Bra;
silia Ltda.
N.° 559.121 - Ind. e Comércio Eletrônica Braskit Ltda.
N.° 559.122 - 3 P - Progresso
Perez Parafusos Ltda.
N.° 559.128 - Venezia Confee-'ções Italiana Ltda.
N." 559.130 - Siaço Siderúrgica e Acoaria Ltda.
N." 559.132 - J. C. Santos &
Cia. Ltda. •
N.° 559.133 - LatiCinios Tania
Ltda.
N..° 559.140 - Comércio de .
Chapas e Ferro lapa Ltda.
N.° 559.'152 - Sorotarma comercial e Importadora Ltda.
N.° 559.153 - Confecções rolLtda.
N.° 559.165 - Confecções Mo,
nal ex Ltda.
N." 559.166 - Comércio de
Befridas Siriri Ltda.
N." 559.167.- Super Bazar Po•
pular T,tda.
N.° 559.173 - Armarinhos
Norte Sul Ltda.
Ambar Bebidas
N.° '559.'1'74
Agronac AgrícoN." 559.183
la e Comercial Ltda.
N.° 55-180 - Confecções Ari,
terirm TLtda. •
559. -20'5 - Ind. Meránlea
Alrn • IML
N.° 559;211 - Tranidra ga Exfração ,e 'Transporte , de Materiais
!'da.

C'earta;-•fsira

-
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N." 539. 9 1 .-1 Ind. de Vélv41-1 N," 559.578 - Comércio
Pc- t N." 552.412 • - CaPvillit (:Sc.
oni- , N.,- 552.616 - Soe, Lletro Galas Genial Ltda.
'pie. eniações Ultra Ltda.
ticos. Ltdi.
ti raulus Ltda. -- SoeIga.
N." 359. 9 15 -- 1 .1tinieo Escritó- , N .. 559 . 579 _ . Distribu'il.;
N." 552.513 - •Dibras - D is l• 1 N." 552.620
m
• Nova Aérica
rio Técnico de Instahle ais M on- ' ¡adi , ,,
h E .Li bri4;„,,..,fts Lida,
Brasileira de Peças Nacionais.
41 ,',,-Lendas 11(11•
taens e Construções Ltda.
N." 559.58o- Gral Pl'odut,/,
N." 552.116 -- Nex, u t ast Ind. e
N .i . 552.621
'nadei:1 \\ asi •
L ia . Alimentícios Ltd a.
Co.
m de Plásticos Ltd a.
N ' '' Ltda.
5:;9 ' 21; - (:''')'''''''.`'''''`'''''
leM(i .
ribel
N.' 55 9 .4 9 6 - Ind. de l i t•Jpe1 o
i N." 559.581 -- Creaç õf 's VIir''
..
N.' 552 622
liopél - Itcorcs,
N." 559.271 -- Vi cente .1110-tee.
t
de Calç. :idos Lda.
Papelão Pôrto Ferreira Ltda.
Eliar Ltda.
N.' 350 .• 72 - .1i,sc
r
Ma
us- 'falua j. N.," 359": 582 •
.
v.)7
N.
,.
53u
Lombo' Iml. de
Guarii,t-.1.,n
li.
N." 550.312 - Obre s Comércio i liou! as Ltda
Orcan
N,' 55 9 .623
Lida .
Ltda.
e . Itepres.'idações Ltda.
Cont-rc i al Anebieta Ltda.
•N." 559.352 - Decler Boni ias'TiLerre.ra.
N," 552.621 - E:• brica de Mi,
• N *" : 559 • se' - -31)54) Anu"' ! 0 ,N.:1„ » 54)94.1 ,1 ::18 Tho li sLi
i tdi.tIP '‘IletaS . A.
N." 55 9 ,133 - Irmãos Acerbi vais Funcionais 1.111r.
N1
ci.ftli
"
-elud•
,r,t„,x1:.,,. 559.278 -- Calçados (ti tal g v a N•n
Cerâmica 1;10
N." 552.625
n,
or.1
)59. J1 1 '. 1
Ltd a
N . - 552 . 137
.,' 559,591 „. Ernesto Lconardi
Irmão,: Acerbi Negrense Ltda.
N.'' 5511.401 - Set a Sociedade I N ." 559.598- - Casa Sotere Co- 4.td
N." 532.626 •-• Etetro àlereando Empreendimentos Técnicos'
e'
marcial
c' Importadora
Ltda. N„. 552.-133 --- Irmãos Ac
Acena til Itio Negro Ltda.
,
m
Ailniin,:traoo
15 Lblii.
N." 552.629 • Ind. e Comércio)
N." 550.103 _ Mibra Mercan ti: 1 t4tiNliisa 1 5,1.9d.a(i. " - e :"".Pss Pi.°Pa "Ida .
rnan 5. N.
352 . 439 _ Irmãos Arei bi
N,
N.,, 559.1;11 ____ Bifereo Bit,ili
c It o r o rl u d-ua( Brasileira Ltda.
Sulbras. -- Sul
N ." 552.630
Brasileira de Arniazens Gerais LiN.." 559. 11.; -- Companhia Co- Eerros S. A.
N. . 559 . (419 --Biferco B irigli; 1.:;". 552 ' 410 - Irmão, Acerbi mitada. •
ntorcia! e Industrial. Brasil CoN" 55 9 .636 - Orbe - Org.
i lira. •
Ferros S. A. .
- Irmãos .1cerb1 Técnica era Lubrificantes Ltda.
Bifarei) • Birigni LtiNii: :)52•441
N." 559.613
N." 559.1-4 . Tnifs. de Bebi•
das. Alves riamos Ltda.
Ferros S. A.
Prosan T.Ida.
552.6-19
Irtulios Acerbi
332.442 N." 559.468 -- Mercearia Lago
N.O 559.011 - Areobras ComerProjetos de Saneamento.
mar Ltda.
ciai e Imoortadora• Ltda.
N.° 552.682 --- Tecno.neefinico
erbJ
11. 111ãO
N.a ' 552-113
N." 559.615 • • Arcobras Comer
N." 539.1.09 - -Mercearia IREIda.
Ansonii
Ltd.
tratr Ltda .
ciai e Im p ortadora Ltda.
N." 552.752 -- Lab. F.titerápico
•
- Irmãos Acerbi
552.111
N." 559.473
N , " 559.6;6 - • Arcobras Comer
M. A. Vitório,
Nacional S. A.
I.tda.
N.° 559.18,2 Químicas ciai e Irnoor t adora Lido.
N." 552.765 -- Stenco - Apa •
- irmãos . ,Acerbi
3
552.11
N."
Amari a do Sul Ltda.
a
N. 539.617 *- Arcobras Gomr
[
1:enlln
i los e 2.qiiipantentos • Elétricos
Ltda.
N O 35.9.185 -- Colchoaria Lis•
e finnortadora Ltda.
Mane
P0/11ic1i1a
N
''
552.
In;
beiè f a E.1 da.
N." 559.618 --- Are-obras Comer
N" 532.781
Arligm para Prade Ltd fl.
• N. ° 35 9.188 Patagonia Impor- ciai e In:Portadora Lida,
sentes Mon g .'onier Ltda.
.619
.Tntramar
Mer•
a
Bussola
N. 552. 147 - Ed i tõ r
N.° 55 9
tacão e Exportaç5o de Frutas LiN° 552 796
Molalus 'Benefimitada.
Ltda.
e ou'i o tu.•tv-trial Ltda.
iiiento do Metais Ltda.
N. 0 55m20 _. Intromar Mi l'
352.450 -- Bestam ante Piz- fiN
h
f: :'55
T,((1
b9 797 Calçados ri(' n•
N.° 559.189 - Patagonia Impori ' ' teta e Confeitaria dos Viajantes
tação e :Exportação de Frutas Li cantil e Indestrial Ltda.
N" 559.621 - %tramar M:r •r,i.1.1,
I N." 53 9 .1;10 --- Itádio I rupungá
N,^ 532 808 -• All'a Lida N.° . 559.497 - Madeireira Mar- cantil e Todu,1-4 al Lida
n nbuei(laile e Ropresentacões.
'ti dei
N." 559 02 9 -- Intramar Mel, I LNIIII•
Ltda.
•
N' 512 8-3 Orny Taborda
I N." 352.101 •__ Orla Cin. Emp.
N." 559./99 - Auto 'Peças !vai- cantil e Induy trial Ltda.
R i bas. Ai' iel Taborda Ilibas, CorI.W1-t•
1.""
"
11
"
por5 Ltda.
-Suilinii
Morciin
N." 559.623
I N." 557 472 • Manoel f,aorin los Alborf o Covello e 1•Iildebrando
N.° 539.300 - Cafeeiro Caiara til e Industrial I.tda.
G P: mar3os Cristovant.
ni Ltda.
dn ' Sailh's•
- N. 559.624 - Sulino Mercar. 1j d " N."
N.° 532.818 - Dep. e Comér:552.177
•••
Meialfou.,°
a
Ajas
‘
N. :359.502 - Agro Nova , Es- til e Todostrial Ltda.
-in Tp 4onnini Ltda.
perança Ltda.
N." 559 623 - Sulina Mercan i ii-d".
N ° 552 . P21 - flor e -Restaura ri1 N." 532 179
Forragons Me
N.° 559.509 -• Ind. de Brin- til e Industrial Ltda.
Tudn ,s7111 Ltda.
q uedos Gibi Ltda.
N° 559.626 ...... g ulino. m erenn Dleiros Ltda,
N°
D'ir e restaurai]N.' .532.484 • Quimex do Bra• . Tii(In
N.° 559.510 - Credirnaq Ltd.• til c Industrial Ltda.
Ltda.
N.° 559.512 N.°
559.627
Sulina
Mercan•
sil
Instalaças
de
Inds.
Quimicas
de PlástiN.° 552 893
Pôsto de Casocos 11 7 :Ltda.
a 110 Ex p losivos S A. •
til e Industrial Ltda.
f ina Pro v idente Ltda.
N," 559.075 - ml. In-4ituto
N." 552 100 - Vábriru de MnN.° 559.511
Y° 552.821 - Lince PropaganJotai S. A.
P0 !...;011! 11
Lida.
pr eendimentos e ParticipaçõesEal • Nacional da Turismo.
da 5 A
N.°
559.678
Joaquim
Murin
N."
552.106
-•
Gilberto
Es1ese.4
N" 5 :12. v : t 5
Lince PropaganN.° 559.517 - Jobam S, A.
MarPns.
p reetutimentos -e Participações,Em- Silveira.
N.° 559.699 -- Nitrar Comereli,
N • 552 302
João IrAtirea.
Cesailo Salim
N.° 559.518 -- Luiz GOn2;ga e Representações, Ltda.
Carneiro Lima. •
,•-• tad. e ';;11Ntin;s5Ar;T2,.1411.1
307
Aluma
2
N.
53
corn.r,,¡„
N'.° 559.700
.‘, .:7°n,5_5n2nir.,19;51. T-it-ciTa%.ábricri de Dis.
N.° 559.51.9 • - Luiz Gonzaga e Beprascri f ações Ltda.
Com. T..tda.
f .arneircy Lima.
N."
532.517
Associação
dos
N.° 559.701 - Colnape
O
55 v)8 c151 - SET - Serviços
N." 559.520 - Luiz Gonzaga T.nd. e A gro Pecuária S. A
Motoristas Amadores do Brasil.
Rm rweendinientOR Técnicos' LI.
Carneiro Lima.
N."
552
519
-Assompção
Au
N." 559.703 - Tex • tiT Fm'ssc
N.° 559.522 - Confecções Sa- S. A. Facão e Tecelagem.
totoóveis 5 A.
muel S.A
N" 552.899 - SET - Serviços
CiEaper
N." 552 531
N.°
559.711
2
Organização
For
.
F.mp reendimentos Técnicos TAN. 559,5.30 - João Noura tavil
e
Publici• taleza Lida,
pes & Cia. Ltda,
dade.
N. 5n9 7i5
Metro MecAnieJ‘
N ° 552 980
Lorenzo Matas
N.° 559.531 - Etica Emprèsa 'irar Ltda. '
N.'
552
513
Eeorg
•
Ecuno.
Técnica do Pro tiag
unda Ltda.,
N.° 559.716
ftionilo Imóvek- mia Contabilidade e Org SoCie
N52 897 - La Mane Meca.
11,11: 0N." 559.532 - Transportes. Ltda.
54 n I•d rinióveis Ltda,
duded Civil T.tda.
Pealesa Ltda. •
N.° 552.F19
Cornilios 1/erne
• N." 553.305 -- Casa Mais. Ilet.
N." 359-. 752
Ludol • f
ela .
IV 559.535 -- Aurelio Lins . Cc. Ltda.
31,, C n
tre Zaebariadis.
”ntho% Elétricos Ltda.
tiro.
N O 551.727 - - Serraria Mona
N" 552.555 -- Com de CoasN."
559.
.
765
Americo
Brasi
N.° 55.9. 55(i - à Popular
truc.ões o 'Instalações Técnicas
Ltda. tico.
N.' 559.551 -- Basso Auto ImTecnisoin f.trfa.
g rsR 90.8 - F•néas Gualros,
p ortadora Ltda..
N.* 559.807 ---• Indástrias
N:0 554. 3 . 41i
N." 552.356 - Tad. (Te Peles
trieas Wron Ltda.
N." 55' 9.552 - 1-4.
O)
,11,,rven
4'anizacão. Mer559.822 - Eirth Slatline
N." 35 9 .593 -. Comprove calor de Administração Participa- Steel Companv.
- - Convem - Cia.
ções rd. e Com-. Ltd-a.
comt,sões Promorões e Vendas. vo,,;(,„„,1
v,,t,i•dos Motorizados
- Arquivem-se os processos.
N.° 559.553 - Ind. Quirnica Rio
NI' 352 596 -- Med do
N.° 555.589 - Binasa Soe. DcaG anderdo Sui Ltda
EV-PED(ENTE DO DIRETO:1
.
Brasil 8 A. Inds. Farmacêuticas Ni1P;ra do Em p reendimentos Ltda.,
1)1VISX0 DE INTA110I.kS
Tt.' 559..558 - Cortejo & Montes,
_. Produtores AssoN.° 555.949 -• Maria de Nazaré
Ltda.
•De 22 de. junho de 1057
ciados - Sarvieos de Fublici- 8 o rra Carvalho,
N,' 559.563
Masisa ImportaArquivamento de Proccs'f's.: dadc,
N." 556.086 - Livraria e Pa,
ção a Ex p ortação Ltda.
N 552. 11 1t - Produto.-es Asso- Pelaria Recorde Ltda.
N," 559.577 - Cibor - ArteForam Mandados arquivar os ciados _ Serviços de Publici- coNfi..; 5s5.6 A
.1.15 -- Com. Indústria
fatos de Borracha Ltda.
processos abaixo -mencionados.
/1941o.
•

."
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N9 559.120 - Auto Peças Carlinhost No 559.125 - Cial Corporação !nNa 549.293 - . Coroados Comercial
versora Americana Ltda,
Ltda..
Construtora e Incorporadora Ltda.
N9 559.131 - Antônio Ficardo PalNa 549.294 - Eletrônica Dunas miNtZd5a8.9.138 .May Propaganda Limieri.
Ltda.
No 549.298 - Pavimentadora- Pl- N° 559.145 - Undermac Oficina de
Na 559.163 - Creações Pe Kiri
Máquinas para Escritório Ltda,
ratininga Ltaa.
Ltda.
N9 559.146 - Costa & Santos.
Na 549.300 - Irmãos , Venturolt
NO 559.171 - Mamoru Miyazaki.
Na 559.147 - ,Adi & Sobhie Ltda,
Ltda,
N9 559.212 - Nazaré Com. de
No 559.150 - Expresso Lins de
No 549_302 - Lanches Bar Meato
Vasconcelos Entregas Rápidas Ltda. Tambores Ltda,
Paraíso Ltda,
NO 559.380 - Hans Walter Potsch.
N9 519.309 -- Porraagraf Fornece- miNt:d5a8.8.158 - Turismo Benfica LiN9 559.113 - Ramires Martins Godora de Máquinas e Materiais GraN9 559.162 - Ind. e Com, Pauli- mes.
ficas
Ltda
No 559.::;1 - Anibal Alves de Al-.
EXPEDIENIT.
ADIVISÃO
N9 549.471 - Bar Lanches Maria céla Ltda,
meida.
.11I1liDICA •
N9 559.164 - Kibe Rei Ltda.
Paula Ltda.
N9 559.507 . - Copebra S. A. Com ,
Mer5.earia Ipirangia N9 559.177 - Ind. de Calçados Ja- de Peças Bras.
No 549.478
a. De 22 de juqlio de )967.
baquara Ltda,
Ltda.
•
NO 559.523 - Elnabra Eletrônica
N9 549.479 - Coeahn S. A. Com . N9 559.184 - Pelediver Ltda.,
• Exigèácias
N9 559.185 - Confecções e Com. Nacional Bras
Construtora e Adm, de Imóveis,
N9 559.562
Eron Ind. e Com, de
N9 - 549.663 - Papelaria e Cigar- Othon Magazin Ltda.,
N9 559.191 - Alfredo de Souza Tecidos Ltda.
•
Tarnais com exiancias a COM raria Poty Ltda.
Na 559.630 - Sanchez & Rodrigues.
Na 559.000 - Serra's Errioth Ltda. Brito.
prir:
NO 559.646 - Sivarn Cia. de ProN9 559.192 - Ind. Reunidas Aurora
N9 559.001 - Serras Emoth Ltda.
dutos para Fomento Agro Pecuário,
Soo. Un i ão de Lacticinios Lida,
No 559.002 - Serra:4 Ernoth Ltda. Ltda. 559.193
NO 559.748 - José Armenio de
alv 559.009 - Plastibel S, A, Ind.
Dionisio Leite de Mi- Macedo.
- No oerl i do de cadur , dada da
randa.
de
P
lal
aticos.
reg' stro 176.993.
N9 559.780 - Aço Torsaina S. A.
N9 559.194 -- Nobuo Ussaml.
N9 559.022 - Biznaf Com, Ind. de
11 rngalliard
Cia. LI da. - Material
N9 559.781 - Aço Torsima S. A.
No'
559.195
Araujo
e
Silva
Ltda.
Ferroviário.
Junto aorea is'ro 7(4.257.
Na 559.782 - Aço Torsima S. A.
No 512.949 - Carlos Mauricio Le- .No 559.196 - Silvio Inauê.
No 559.199 - Ind. e Com, de Ma- N9 559.783 - Aço Torsima S. A.
vacov.
Ns. 559.784 - 559.785 - Aço Torlhas
Cheneltex Ltda,
N9 519.727 - Coutarieux & Cie,
sima S. A.
Exped i ente' da Sacão
Na
559.201
Comercial
Imp.
e
. N9 528.079 - Ind. de Purgadores Exp. Coimportex Ltda.
N9 559.808 - Ricardo Achcar,
de - -"na Fo rrral de Marcas apwa Ltda.
N9 559,814 -- Fáb. de Móveis BaN9 528.097 - Ind. de Móveis EsNa '559.202 - Seguros e Correta- rão de Mesquita Ltda.
gens
Regina
Ltda.
bra
Ltda.
Rio. 22 de Junito de )927 •
Na 559.815 -- 1,5-aldevino Valerio de
Na 543.403 - Grandes Marcas inNa 559.204 - Imp. Ultra Ferra- Barros.
Exeências
ternacionais S. A. Ind. e Com. de mentas Ltda,
Bebidas.
N9 559.208 - Servir Com, de Má- No 559.893 - Garage Confôrto Limitada.
T5-mos com exigências a cumprir:
N9 54,7.963 - Dtat. de Papéis Osas- quinas Operatrizes Ltda.
N9 559.913 - Confecções Pluft LiNa 559.209 - Imobiliária. Tetolar mitada.
N9 453. 4 90 - Vigd_,Iani & Vascon- coNo 5s-2.043
Ltda,
Fáb.
de
Sabão
Betacot i as Ltda. .
N9 559.949 -a Ind. de Produtos Quiram Ltda,
N9 559.222 - Malhas Rico Ltda,
N9 445.738 - 'mia e Exp. OceanN9 559.223 - Comercial e Imp. micos Desinfecta Ltda.
No 555.100 - Panificação ,e Con- Tognoll Ltda.
No 560.036 - Polimatic Eletromece ntiryco Ltda.
Pai Jora e Ltda.
talúrgica Ltda.
:NT9 ‘1 51.5S3 - .Editâra das Nações feitaria
No
559.239
Agrolin
S.
A,
Agro
No 558.152 - Sirn
-No 564.037 - Polimatic Eletrome558.675 - Perfumaria Zeze Ltda. Pecuária,
No 47-5'. 11 7
1\19 559.261 - Confeitaria e Res- talúrgica Ltda,
"rinzza Cabral Ltda. No
N9 558.687 - Fáb. de Sabão Real tr a-ante Fasano S. A.
N9 560.154 - Distribuidora de FerNQ 45L85 - PA-a P,',tAli!rung Und
Lma. Ind. Com . e Representações.
ro e Aco Cidarpe Ltda,
Varitadin5-aaeseti-a'-ft.
N°
559.278
-Aço
Torsima
S.
A.
Na 553.704 - Lucena 8z Cia. Ltda.
N9 560.162 - Metalcar Ind. de
- Tonobras Topográfi- N9
No 559.319 - J. Paim S. A.
558.705 - Ridag Industrial Coca Br a s. tada.
N9 559.323 - Golgate Palmo/ive Auto Peças Ltda.
merciai
Trrm,
e
Exn.
Ltda.
N9 16'.1:11
Sizaneas SchuckertNa 560.173 - Ilamleto Capriglione,
Na 558.919 - J050 Batista Hen- Company.
sveNdi Aktiengesellschaft.
N9 560.186 - Labs. Bionat 53, A.
danes.
N9 559.394 - Golgate Palmolive
Ind. e Com. e Serviços Técnicos.
N9 t f,' .555 - Agro Mentol Com. e
Company.
N9
559.024
.Cia.
Universal
de
J.
No 559.414 - Paranamentol S. A. N9-560.236 - Shogo Murata,
N9 560.238 - Transval Transportes
Na 4'1.55a _ • Maripula-4ão de Pro- Hotéis.
Ind.
Com.
No 559.025 - Cia. Universal de No e559.419
em Geral Ltda.
aia tiai aos Ficoll.
Cia,
comercial
e
InNa 560.244
Christofani & Men5a 7N9 '"L Ng7Brasilcocibra.
Disnaco Com. e Re- Hotéis.
Na 559.037 - Roberto Filas Kai- dustrial
des Ltda,
N9 559.443 - L. Urman.
P---"5a5".es de Couros e Calçados dons.
N9 560.251 -- Forum Central de
Paia
No 559.445 -.Especializada Acovun
a
No 559.041 - Labaki •Fraccaroli & Ltda.
Cobrancas Ltda.
551.00R
N°
559.446
Britania Transp5rtes Cia.
Ltda.
P • '- a5l -ins Ltda.
_ José Duarte Casa- S.NoA 500.356 - Fiação São Manuel
No 559.044 - A Vidros Ind. e Com. nova.
r 9 151.728 - Ifirtz Nuhrich & Cia.
Ltda,
Braswag Auto Peças.
N"
535.459
Ltda.
N9 559.476 - Aços Finos Piratini
N9 454.753 -- Saint Gobain S. A. Na 559.045 - 13ymac Máquinas e S. A.
Ind. e Com. de Vidros.
N9 559.477 - Aços Finos Piratini
Equipamentos para Escritório Ltda,
N9 559.046 - Té-05 Capitólio Li- S. A.
Expediente da Seçãa
No 466.691 - Tintas International
mitada.
S. A.• •
de
Exame
Formal de Marcas
N O 559.515 - Jotai S. A. Em preNo 559.049 - Pecúnia S. A. Cré-- endimentos e Participações.
N9 ,i 5R.619 - Adm. Anael S. A.
dito
Financiamento
e
Investimento.
No 472.141
Organtec Produtos No
N9 559.516 - Jobam S. A. EmRio. 22 de Junho de 1967
559.051 - Peças e Acessórios preendimentos
Qu irnicos Ltda.
e Participacões.
N9 473.666 - Viação Oswaldo Cru? Permag Ltda.
N9 559.529 - Elnabra S. A. EleExigências
Na 559.052 - Ceara Soc. de EquiLtda.
trônica Nacional Bras,
No 475.772 - Cia. de Seguros Ma- pamentos de Alto 111-ncliment0
No 559.533 - Etica Emprêsa TécTêrmos com exigências a cumprir:
ritmos e Terrestres Unia'o dos Pro- cola Ltda.
de Propaganda Ltda,
No 559.053 - Remai' Ind. Com . e nica
prietários.
559.545 - Lanches Barbadinhe
No
No 559.542 - Ortocir Com. e ReRepresentações Ltda.
Ltda,
N9 477.506 - Franco Suissa
presentações Ltda.
.Eacp. e Representações Ltda.
N9 455.215 - Mopasa Soc. Paulis- Na 559.546 - Gráfica Agro Nippon
N9 559.068 - Padaria e ConfeitaLtda.
ta de Montagens Industriais Ltda.
N9 478.434 - Roberto Nogueira ria Fernandes Ltda,
Na 549.004 - Quitandinha Casa
No 559.069 - Transislindia Com,
Pinheiro.
N9 559.564 - Farmácia, São CaFolclórica Bras, Ltda.
Rádios Ltda.
milo Ltda,
Na 478:650
Nitrosin 5, A. Ind. de10.9
559 072 - Moto Jat Com. e Na 549.554 - Ahmed MUrad.
e Com. de Produtos Químicos,
Na 559.565 - Farmácia Droga
No 559.083 - Com. e Ind. Casa Monteiro
N9 478.750 - Gráfica A Pena de' Representações Ltda,
Ltda.
No 559.076 - Lecaplas Ind. e Com. 'Branca Ltda.
N9 559.566 - Farmácia YokofarCaro Ltda.
No 559.093 - Imp. Winffer Ltda. ma Ltda.
No 479,232 - Eduardo Henrique de Plásticos Ltda,
No 559.083 - Ind. e Com: Balira
/Bastos.
Na 559.102 - Conil Construções e Na 559.588 - Progera/ - Repres.
Ltda,
N9 479.233 - Eduardo Nogueira
e C/Própria Ltda,
Instalacões Ltda.
No
559.094
Comercial
Brasdiesel
Bastos,
N9 559.589 - Incodiesel- Com, de
N9 559.103 - Conil Construções e
de
áquinas
Ltda.
No 479.374 - Natalino Cassettari.
Peças para Diesel Ltda.
NI. 559.495 - Comercial Bradiesel Instalacões Ltda.
No 559.104 - Conil Construções e Na 559.600 - Express Propaganda
No '484.808 - Sermil Cobranças e de Máquinas Ltda.
•
Ltda,
Ltda.
Representações por Conta Própria Na 559.399 - Comercial Brasdiesel Instalacões
NO 559.105
Conil Construções e No 559.601 - Auto Mecânica AcliLtda.
de Máquinas Ltda.
mação Ltda.
Instalacões Ltda.
No 484.845 - Brasolândia Com.
No 559.109 - Bar e Lanches BI No 55951.08 - Bar e Lanches N9 559.602 - Bar Pérola Ltda.
552ip. e Exp. Ltda.
N9 559.605 - Express Propaganda
Ltda.
Franqueira Ltda.
Na 485.313 - Bar e Lanches Nia551112 - Soc.-Distribuidora de N9 559.107 - Conil Construções e Ltda.
sara Ltda.
Na 559.607 -- Oubrtico - Com. e
Laticinios e Frigoríficos Sodila Ltda. Instalacões Ltda,
N9 485.588 - Agência •1VIaritima
Coni/ Construções e Repres. Ltda.
N9 559.115 - Pizzaria Planalto
N9 559.106
Riachuelo Ltda.
N9 559.631 - João Caldas Filho.
.
Ltda.
Instalacões Ltda.
N9 549.287 - Auto Peças Aqui Tem N9 ' 559.118 - Auto Peças Guia No 559.123 - Copasil Artes Grá- NO 559.632 - João Caldas Filho.
Witt.
N9 559.634 - José Alves Penosa.
Ltda.
ficas Ltda.
N.° - 550 410 - Societé D'Etudes de •Recherches et D'Applications Scient: fiaues et Médicales._
N.' 557.592 - Confecções Airam
Ltda.
Metalúrgica
N.° 557.387
ind. e Com. Ltda.
Nraspor Imóveis
N" 557.561
Ltda.
- AOvem - se OS 1WOOCSSOS.

Quarta-feira 28
N9 559.635 -- Durval Bittencourt,
No 559.636 - Fredi Misionschnik,
No 559.637 - Cleuton Bougleux.
Na. 559.638 - 559.639 - José Carlos de Souza
N9 559.641 a ainasa Engenharia
Ltda.
N9 559.710 - Certicitca Mo:411111rana Ltda.
NO 559.751 - Lab. Rio-Química
Ltda.
No 559.753 - Cia. de Melhoramentos Mutinga.
N9 559.762 - Galbn Magalhães
Vel'os3.
N9 559.763 - Ricasa
Rep. Ind.
Com. e Administração S. A.
N9 559.771 - Aço Torsima S. A.
1\:9 559.799 - Casa Arthur Armarin),o S. A.
No 559.609 - Black Tie Clinica
Ltd
N9 559.841 - R. A. Mathke
Santos..
N9 559.806
Toropovsky Eletrônica Ltda.
No 559.873 - Irmaos Mello Ltda,
No 559.875 - Conservações Prediais Estola Ltda.
N 9 559.876 - Gráfica Eyrd Ltda,
N9 559.895 - Sylvio Vieira Gonçalves.
No 559.915 - Conferro Comercial
e Iro bortadOra Ltda:
No 559.939
Ind. e Com. de Bebidas Cabreuva Ltda.
N9 559.940 - Farmácia Santa Marina Ltda.
N9 559.945 - Bar e Lanches Angola, Ltda,
NO 559.946 - Alberto Pinho & Siciliani Ltda,
N O 559.947 - Borda do Campo
Construcões Elétricas Ltda.
No 559.953 - Demolidora Brasília
▪ Ltda.
N9 559.958 - Brasmund Exp, e
Imp. Ltda.
No 559.962 - Serigrafia Belas Artes Ltda,
N9 559.9135
Nikmar Materiais para. Escritório Ltda.
No 559.966
PlWal Ind. Metalúrgica Ltda.
No 559.967 - Soc. Brasileira de
Ena.enharia e Construções 13raseng
Ltda.
No 559.938 - Romeu Ind. de Me,
tais e Plásticos Ltda.
No 559.990 - Emprêsa de Diversões Belo Horizonte Ltda,
N9 559.995 - Casa de Móveis Alvorada Ltda.
No 560.600 - Cerealista Belo Horizonte Ltda.
No 560.003 - Space - com: e
Rep. Ltda.
No 560.004 - Lanches Tobias Barreto Ltda.
NO 560.011 - Bar e Lanches TicoTico Ltda.
N9 560.028 - Brech-Nut Life Savara Inc.

N9 560.041

Alfa S. A. Rádio

e Televisão Ind. e Com.

N9 560.045: - Mauricio Lm:reina
Gama.
1n19 560.046 - • Paviterco S. A. Pavimentanão Terrap lanagem Com.
No 560.054
Viggiani & Vasconcelos Ltda,
No 560.083 - Ind. de Piásticos Vara Cruz Ltda.
NO 560.087 - W. R, árace ÉZ CO,
N O 560.129 - Soc. Civil Planejadora Especial de Segurança e Vigi/anela Inds. e Com.
No 560.148 - José Murillo Rocha
Vinhaes e Dary Hugo dos Pieis_
N9 560.149 - Canha t(: Cia. Ltda..
No 560.150 - Sopel - Soe. de Particip ações e Empreendimentos Ltda.
No 560.152 - Internacional - PronmeõeS e Vendas.
No 560,158 7-- Comercial Morais Pereira Ltda,
No 560.161 --- Mario 'Cavalcante..
N9 560.169 - Impressora Homilith
Ltda.
No 560.195 - Viação pássaro Verde Ltda.

DIÁRIO OFICIAL (Seção IH)
NO 560.197 - Outdoor Publicidade
Ltda,
N9 560.213 - Emprêsa de Transportes Sopro Divino S. A.
No 560.215 -- Instituto de Beleza
e Boutique Parfaite Ltda.
No 560.217 - Viação Ipê Ltda.
NO 500.219 - Representações Apa
Ltda.
N9 560.220 - Bar e Restaurante
A i as Ltda.
N o 560.222 -- Material Para Construção Petromar Ltda.
N9 560.224 - Restaurante Vila Nova Ltda.
N9 560.225 - Depósito de Bebidas
Anchieta Ltda.
N9 560.227 - Adm. Predial do
ABCD Ltda,
No 560.228 - Dep ositária de Prods.
Farmacêuticos IVM Ltda.
No 560.231 - Aurea Almidori.
No 560.232 - Navegação Fluvial
Caluá Ltda,

cl. 21 - Clichê publicado em 19-12
! de 1962.
I N9 559.504 - Ceva •-• Consultores
Económicos de Valores Ltda, •- Ceva - cl. 33 - Clichê publicado em
/9-12-62.
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São Paulo Alpargatas S. A. --c:posição ao têrmo 772.275 -- marca: .
Juniors T. 771.085 - marca:
France-Sport - T. 771.861 - marca:
Fiofix
T. 771.730 - marca: Confecções Príncipe.
Sulcar S. A. Importação e Exportação - oposição ao farino 768,535
N9 458.979 - Arcam S. A. Adin - muar: Sulcar.
Ind. e Com, - Prossiga-se com os
Miraaal Produtos Alimentícios S.A.
novos exemplares de fls. 10-12.
- oposição ao talam() 771.279 - marN9 559.640 - José Carlos de Sou- ca: Ray.
- Prossiga-se considerando-se coEditôra Codex Ltda. - oposicão
mo gênero de negócio Hotel.
tarmo 766.432 - marca: História das
N9 559.797 - Casa Arthur Ar- Guerras Mundiais.
marinho S. A. - Prossiga-se com
Eemisa Serviços Elétricos e Mateexclusão de Latex Lençóis de Bor- riais para Indústria S. A. - oposiracha - el. 37 - Luvas - cl, 38.
ção ao têrmo: 76-3a7 - marca: CEN9 559.883 - Emprêsa Gráfica O misa.
Cruzeiro S. A. - Prossiga-se com exWilson, Sons S. A, Com. Ind. e
clusão de: Impressos em. Geral - Agência de Navegação - oposição ao
cl. 38.
termo 771-.881 - marca: Cotia No 559.884 - Emnrêsa Gráfica O T 772.5 - marca: Cooperativa
Cruzeiro S. A. - Prossiga-se com Agrícola de Cotia.
N9 560.239 - Autojohns Equipa- exclusão de: Impresaos em Geral J. A. Chaves - oposição ao (armo
mentos Elétricos para Automóveis cl. 38.
no 783.476 - marca: Atrativo da
Ltda.
No 559.994 - Avicultura União Li- Fortuna,
Nç 560.255 - Empório Floresta Li- mitada - Prossiga com exclusão de:
Atayde Gonçalves de Melo e José
mitada.
Ovos - el. 19.
Roberto Madureira - oposição ao
NO 560.256 - Auto Pôsto Barretos
NO 560.233 - Contabilizadora Tan- Karno 774.508 - marca: Teco-Teco
Ltda.
gará - Prossiga com exclusão de: - 'E, 774.537 - marca: Teco Teco
NO 560.'258 - Transportadora Na- Etc.
- T. 774.506 - marca: Teco Teco.
varro Ltda,
No 560.302 - Aço Torsima S. A.
N9 560.290 - Farmácia e PerfuFibraplastic Ind. e Com. Ltda.
- Prossiga-se com exclusão de: Ve- (oposição ao laarmo: 773.617 - Marmaria Yokofarma Ltda.
locíp
ede - cl. 49.
No 560.263 -- Maq - União Reca: Telhacor).
NO 510.309 - Aço Torsirma S. A.
presentações e Com. de Máquinas LIU. A. 01 Brazil Inc (oposição ao.
-Prossiga-se
com
exclusão
dos
artiinitada.
ttaino: 766.611 Marca Au Artistas
gos
grifados
em
fls.
4.
•
N9 560.265 - Ind. de Tintas Tuiutl,
Unidos - T. 766.610 - Marca: Au
N9 5E0.312 - Aço Torsima S A. - Artistas Unidos - T. 766.609 N9 560.271 - Elias Daher Daud.
Au Artistas Unidos).
No 560.325 - Rodaferro Com. de Prossiga-se com exclusão dos artigos Marca:
Ind. Química Farmacêutica Sahagrifados em fls. 4.
Materiais de Construcão Ltda.
N9 560.317 - Aço Torsima S. A. ring S.A. (oposição ao termo: Vera
NO 560.344 - Sul América Terrespan - T. 766.590 - Marca: novetres Marítimos e Acidentes Cia. de -- Prossiga-se com exclusão de: Ve- la ao) .
locipede
cl, 49.
•
Seguros.
No 560.403 - Açougue ;l ava! atda
UA of Brasil Inc (oposição ao térmo: 766.612 - marca: Au Artistas
N9 560.411 - Integral Arroz S. A.
Unidos).
Ind. e Com. de Arroz.
NOTICIA RIO
IIMH Publishing Co. Inc (oposiNO 560.412- Integral Arroz S. A.
ção ao tarmo: 766.167 -- Titulo: The
Ind. e Com. de Arroz.
Oposições
Play Boy Club).
N9 560.417 - Sergio Suete Costa
:l3org Warner Corporation (oposição
No 560.421 - Parke Davis 8z Com82 P. Coats, Limited - oposição
pany.
ao têrmo: 766.822 - marca: Esco).
ao
•érmo
766.199
marca:
EmbleNo 560.453 - Synteko S. A. Com , mática - T, 766.177 - marca: EmSão Paulo Alpargatas S.A. (o poImp, ExP,
blemática.
sição ao têrmo: 770.965 - Marca:
Companhia Calçados Clark - opo- Mont-Cat - T. 771.217 - Marca:
No 560.456 - Tinturaria Rio Lissição ao têrmo 765.982 - marca: Melnitex T. 770.342 - Marca:
boa Ltda.
No 560.465 - Riv-011 Lubrificantes Casas Paulistas - T. 765.983 - Lan Over - T. 771.931 - Marca:
marca: Casas. Paulistas,
Os Demais - T. 770.648 - Marca:
Ltda.
Alberto Lundgren Tecidos S. A:' Emblemática - T. 774..713 - MarNo 560.535 - Fotocópia Paulista
onosição ao têrrno 765.984 - mar- ca: Disparada T. 771.265 - MarNo 560.537 - Casanova Decoraçfies
ca: Casas Paulistas.
ca: Clarian - T. 771.669 - Marca:
Ltda.
Jovemoda - T. 772.274 - Marca:
N9 560.560 - Cia. Hotel TrocaCompanhia
Calcado
Ciark
opoBéré Paraquedista).
dero,
sicão
ao
têrmo
765.980
marca:
No 560.588 - Confecções Super. Casas Paulistas - T. 765.981 - marCiech Contraia Importowo Ekspora
modas Ltda.
ca: Casas Paulistas,
toa o Cheaalkalla Sp, z , 0.0. (oposi
N9 560.593 Argen Sociedad AnôBrasil Oiticica S. A. - oposição çnal:eodae o térmo: 766.203 - Marca: Bionima Industrial Comercial y Finan- ao têrmo 773.183 - marca: Cacema.
)
ciara.
Iresjó Propaganda Indústrias ReuniArmações de Aço Prohel Sociedade
No 560.621 - Manoel Rafael de das São José Ltda. - oposição ao Anônima
(oposição ao têrmo: 767.616
Carvalho.
- Marca: Vemabel).
têm° 773.036 - marca: Inajó.
No 560.631 - A Matos Eletrônica. -Ison S, A. Ind. Farmacêutica Publicitária Paulista S.A. (oposiN: 560.635 - National Chemical op osição ao tarmó: 769.409 - marca: çã^ ao taimo: 771.868 - Marca:
Paulista).
Products UM/te&
No 560.643 - Imobiliária Constru- Mug.
-Bial
Farmacêutica
Ltda.
oposiCompanhia Lupo Agrícola Comertora Alir Ltda.
cial e Industrial (oposição ao têrmo:
NO 560.648 - Refibrás S. A. Pro- ção 766.583 - marca: Fortonal.
-- Marca: Lupa Romana).
dutos de Petróleo.
Laboratório Climax S. A. - oposi- 766.155
Aktiengeseilschaft Fur Felnmechaa
No 560.672 - Perfinco - Perfu- ção ao tétano 769.767 - marca: nik
Vormls
Jetter & Sheerer (oposiAmipon.
mes Ind. e Com. Ltda,
ção ao tétano: 766.032 - Marca: l)aNo 560.676 - Paulo Cannabrava
Ibesa Ind. Brasileira de Embala- bi).
Filho,
gens S. A. - oposição ao têrmo:
- marca: Sintematic
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
T.
Na, 560.704 - 500.705 - Casa Ar- 764.453
765.053 - marca: Flexomatic
T. (oposição -ao térmo: '166.322 - Marthur Armarinho S. A.
ca: Trilon) .
• N9 560.713 - Rarnondini Publici- 765.054 - marca: Flexomatic;
Luiz Alberto Caffarate (oposição ao
dade Ltda.
Contepa Construções Terraplana- têrmo:
770.866 - Marca: Soraya).
No 560.718 - Walter Alves Barreto, gem Pavimentação Ltda. - oposição
N9 560.766 - Cia. Petroquímica ao térmo: 7.;.580 - título: CanBanco Crefisul de Investimento
Brasileira Copebras.
terpa Construções Terraplanagem e Sociedade Anônima (oposição ao taarNo 560.026 - Helio Neves Bran- Pavimentação.
Mo: 774.427 - Marca: Creditur
dão - O Brasil Canta - cl. 32 Silvio Delpretti Graça: - oposição Tdi.a)7.74.428 - Marca: Creditur).
Clichê publicado em 24-12-62.
ao térmo 767.441 - titulo: Organi- Frangolándia Limitada (oposição ao
têrmo: 774.748 - Marca; FrangolanNO 559.812 - Omarfe Construtora zação Atlas de Cantabilidade:
Ltda. - cl, 16 - Clichê publicado em
Ediaira Abril Ltda. - oposição ao
21712-62,
térmo: 767.041 - Expressão de ProBanco Créfisat de Investimento S.A.
NO. 559.813 - Luiz Rios de Mene- paganda: Horizontes na Informação (oposição ao térmo: 775.898 - Mar.
zes Souza - Jacy Modas - cl. 33 Armações de Aço Probel S. A. - ca: Credifiel).
Clichê publicado em 21-12-62.
oposição ao térmo: 766.986 - nome
The International Association of
No 559.525 - Voltix - Elnabra comercial: Mirabel - T. 767.385 - Lions Chiba (oposição no teerrno:
S. A. Eletrônica Nacional Brasileira marca: Simbell
766.913 - Marca: Lyon).
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e Televisão Litnitada
(oposição ao termo: 766.746 - Marca: Philtron).
Alfa Romeo (oposição ao têrmo:
766.647 - Marca: Minas Alfa).
Inas. Brasileiras de Lápis Fritz
Johansen S.A. (oposição ao têrmo:
771.183 - Marca: Paleta).
ociedade Anônima Fábrica de Papel Santa Maria (oposição ao têrmo:
767.071 - Marca: Santa Maria).
Importação e Exportação "asa Gui
lherme Moeller S.A. (oposição ao
termo: 767.120 - Marca: Júpiter).
Confecções Naalia Limitada (oposição ao têrmo: 767.180 - Marca:
Nadia).
Confecção Nadi r Limitada (oposição ao têrmo: '767.181 - Marca:
Nadia).
Hugo von Eicktedt (oposição ao
têrmo: 767.657 - Marca: Membro
Adepto da Ordem).
Ambiente Ind. e Com. da Móveis
8.A. (oposição ao têrmo: '772.067 Marca: Ambiente).
A Serviçal S.A. Técnica e Comer..
dal (oposição ao têrmo: 770.100 Nome Comercial: Servisol Engenharia e Isolamentos Ltda.).
Viação Glória S.A. (oposição ao
termo: 774.153 - Marca: Glória). Café Beira-Mar Limitada (oposição
ao tétano: 766.738 - Marca: BeiraMar) .
Sociedade Organizadora de Planos
Econômicos em Cooperação S/C (oposição ao têrmo: 770 887 - Marca: Nosso Banco).
Montscatini Societá Generale Per
L'Industria Mineraria e Chirnica
(oposição ao termo: 767.537 - Marca: Veralon - T. 767.538 - Marca:
Veralon).
Etablissements Antoine Chiris Compagnie des Produts Aromatiques Chimigues et Medicinaux (oposição ao
têrmo: 770.297 - Marca: A-G).
Instutitt National des Apnelations
'Origine dos Vins et Eux-cle-Vie (oposição termo: 771.830 - Marca: Quinta das Macieiras).
Montecatini Societá Generale Per'Industria Mineraria e Chimica (oposição ao têrmo: 767.539 - Marca:
Veralon).
Marschall Dairy Laboratory Inc
(oposição ao têrmo: 766.309 - Marca: Marechal).
irceia Tavolierl (oposição ao Mia
mo: 776.223 - Titulo . Churrascaria
Cristal Ltda.).

Papelaria Record S.A. Com. e Ind.
(oposição ao termo: 766.908 Título: Livraria Record).
S.A. Inds. Reunidas F. Matarazzo
(oposição ao têrmo: 766.181 - Sinal
de Propaganda).
Sisbel Administração e Serviços S.
A. (oposição ao têrmo. 555.826).
S.A. Moinho Santista Inds. Gerais (oposição ao têrmo: 766.715 Marca: Firenze) .Editdra Abril Limitada (oposição
ao tétano: 653.264 - Marca: Cláudia).
Expresso Santa Catarina Limitada
(oposição ao têrmo: 771.545 - Marca: Santa Catarina).
Altmonda Irmãos Sociedade' Anônima (oposição ao têrmo: 771.061 `Marca: Limpocar - T. 771.060 Marca: Limpocar).
Rhodia Inds. Químicas e Têxteis
S. A. (oposição ao termo: 770.062 Titulo: Casa Stelia T. '771.120 Marca: Garden Rose).
Crylor S.A. (oposição ao têrmo:
768.237 - Marca: Akril - T. 768.239
- Marca: Akril
T. 768.240 rarca: Akril).
Indústrias Reunidas Star Sociedade
Anônima (oposição ao térmo: 768.605
- Marca: Star
T. 768.320 Marca: Star).
Sotef Sociedade Técnica . de Perfuração Limitada (oposição ao têrmo:
765.978 - Titulo: Sotep).
Ind. de Plásticos Plastiniat Sociedade Anônima (oposição ao têrmo:
771.833- Marca: Plastifii).
União Fabril Exportadora S. A.
(UFE) (oonsição ao Varino: 712.057
- Marca: Real).
Dandy Ma gazin Limitada (oposição
ao têrmo: 766.630 - Marca: CandY) •
American Radiator 8i Standard Sanitary Corboration (oposição ao ta.mo: '770.164 - Marca: Ideal).
Ortho Pharmaceutical Corporation
(oposição ao têrmo: 766.748 - Marca: Geri-Orthos).
Hoelzel S.A. Indústrias Reunidas
Mercur (onosição ao termo: 766.683
- Nome Comercial: Comércio e Representações Mercúrio Ltda).
Sandoz sociedade Anônima (oposicão ao . termo: 766.520 - Marca:
Milton).
Unilaver Limited (oposicão ao termo: 775.693 - Marca: Pisolux) .
Time inenroorated (oposieão ao
têrmra 766.626 maaaa: A Vida de
Agnaldo Rayol).

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 20 DE ABRIL DE 1967
Térmos
-505.557
507.773
507.994
508.063
508.087
508.091
508.102

508.112
508.120
508.122
508.124
508.128.
508.132
508.149
508.150
608.156
508.178
508.180
508.182
508.194
508.203
508.217
508.222
508.224
508.226
608.230
508.241
508.242
608.248
508.249

Marcas

Registros

Revista. do Lar - Classe 32
Syiplast
Classe 28
Emblemática - Classe 3
Aibanao - Classe 41
Fidertina - Classe 8

364.285
354.286
354.287
354.288
354.289
354.290
354.291
354.292
354.293
354.294
364.295
354.298
354.297
354.298
354.299
354.300
354.301
354.302
354.303
354.204
354.305
354.306
354.307
354.308
354.309
354.310
354.311
354.312

Igarape -- Classe 41

Pioneiro - Classe 34 a
Dilim - Classe 38
Reyard - Classe 36 .
- Classe 6
Pão Poá - Classe 15 • et
Itapol -- Classe 21
Aratãs - Classe 3
Cromofort - Classe 8
The Fast - Classe 8
Bom Dia - Classe 46
Bea - Classe 34
Grelhac - Classe 11
Rubbercar
S.:lasse 39
Icrei - Classe 37
Clauri - Classe ta
Orly - Classe 34
Santense - Classe 8
Bouclesai - Classe 34
Visa - Classe 36
Skay - CiUSP 21
São João Nevo -- Classe 4
Bugrino - Classe 16
Recol - Classe 8
Losi se •-• classe 36

.

354.313
354.314

Têrmos
508.251
508.252
508.253
508.254
508.259
508,260
508.261
508.262
508.263
508.264
508.268
508.269
508.294
508.297
508.308
508.309
508.310
508.320
508.321
508.322
508.323
508.324
508.326
508.327
508.328
509.590
509.597
509.610
509.629
157.760
160.114
193.6'72
207.838
233.916
241.254
246.824
246.825
250.245
259.662
276.647
279.781

•-•

Junho de 1 g 6 7
Marcas

Rocket - Classe 44
Urci - Classe 11
Durascol - Classe as
Dura.scol
Classe 28
Duradame - Classe 28
Duradama -• Classe 36
Coburg - Classe 41
Coburg - Classe 19
Acnyl - Classe 36
Franel - Classe 2
D.urasir - Classe 36
Clarkinho - Classe 36
Marciani ta - Cla sa s. 16
1 Nôvo Mundo -- Casse 4
Ivan - Classe 42
Limeira Prado - Classe 42
Montijo - Classe 42
Bulky - Classe 22
Bulky - Classe 36
Bulky -- Classe 23
Cintil - Classe 36
Cintila - Classe 23
Nogeri -- Classe
Nogeri - Classe O
Nogeri - Classe 14
Café Itapolis - Classe 41
S. R - Classe 5
Alameda - Classe 16
Zemencles - Classe 41
Maltvitec - classe 3
Steif - Classe 8
A Preferida - Classe 12
Lana - Classe 36
Duplex - Classe 36
T.N. - Classe 36
Pressomatic - Classe 8
Asplromatic - Classe 8
Aurora -- Classe 41
Agua Petrópolis - Classe 43
Meias Tvain - Classe 36
21
Comac - Classes 5 - 6 - '7 - 11 - 17
8 - 39
281.153 1 L'Ansour Modas - Classe as
284.429
Engomex - Classe 46
285.893
Ipanema -- Classe 46
300.163
Tapon Coranacortiças S/A. - N.0
313.218
Linita
Classe 10
313.219
Linita - Classe 22
315.099
Filtrolit - Classe 1,
315.648
Big Derma - Classe 3
320.769
Xix -- Classe 46 ,
341.328
Wilson - Classe 6
350.278
Rações Santana - Classe 41
359.166
Bambino -- Classe 40
361.794
Canteina - Classe 3
373.295
Hoos Máquinas e Motores S/A. - Classes 33 -6
406.146
Acadêmicos - Classe 41
409.374
Sterling - Classe 24
410.985
Emprêsa Mercúrio,de Marcas e Patentes Limitada
Classes 33 - 8 - 16 - 25
412.155
Soimpex Classes 1 - 3 - 6-7 - 8 - 10 - 11
14 -- 18 -- 22 -- 23 -- 33 -- 36 -- 41 -- 42 -43 - 49
415,171
Pynex
Classe 16
422.565
7 Visões - Classe 5
423.982
Iso Tad - Classe 10
423.725
Pernão Dias - Classe 19
426.602
Ponte tanica Serv-Ben - Classes 6 -- 8 - 9 -- 11
17- 21 -28-29 - 40 -49
427.644
Vinagre Cônsul - Classe 41
428.047
Luademel - Classe 40429.491
Japa - Classe 41
430.240
Restaurante Almanara Ltda.
N.0
431.473
Plastifon
Classe 10
432.680
Morumbi - Classe 6
435.783
Cosmofone -- classe 8
437.053
Gemer -- Classe 11
437.084
Algabar
Classe 48
437.728
MPA -- Classe 8
439.600
Edifício Jandyra -- classe 33
441.095
T. Ohiraldini -- Classe 11
442.613
Centenário -- Classe 41
447.565
eines - Classes 41 - 42 - 43.
447.860
N. S. das Neves - Classe 41
448.093
Gold Matie - Classe 8
448.594
Tini Tini
Classe 41
450.260Remis - Classe 2
450.635
Cap Flow - 'C/asse 48
510.074
Olme - Classe 38
511.440
Presmer - Classe 5
450.767
Hospital Santa Maria - Classe 33
451.582
Adonio
classe 42
452.978
Insulina Biochimico - Classe 3
453.424
Van-o - Classe 1
453.987
Iris - Classe 41
,454.111
Escudo
Classe 41
455.817
Nylok
Classe 22
455.828
Nylok
Classe 38
456.797
So/ua
Classe 41
458.273 , SibrOn
Classe 6

Registros
354.315
354.318
354.317
354.313
351.219
354.320
354.321
354.322
354.323
354.324
354.325
354.326
354.327
354.328
354.329
354.330
354.331
354.332
354.333 354.324
354.335
354.338
354.337
354.338
354.339
354.340
354.341
-354.342
354.343
354.172
354.173
354.174
354.175
354.178
354.177
354.178
354.17R
354.180
354.181
354.182

354.183
354.184
354.185
354.188
354.187
354.188
354.189
354.190
354.191
354.192
354.193
354.194
354.195
354.196
354.197
354.198
354.199
354.200
354.201
354.202
354.203
354.205
354.204
354.206
354.207
354.208
354.209
354.210
354.211

354.213

354.213
354.214

354.2113
354.218
354.217
354.218
354.219
354.220
354.221
354.222
354.223
354.224
354.225
354.228
354.227
354.228
354.229
354.230
354.231
354.232
354.233
354.234
354.23$
354.238
354.237

Têrmos
472..989

•

481.532
481;723
431.723
422.767
4E3.188
484.072
484.281
485.100
426 842
487.239
487.738
487.763
488.145
489.737
488.855
480.250
490.384
493.988
490.992
491.093
491:292
491.672
401.673
491.675
491.676
491.677
491.679
492.149
492.505
492.506
492.507
492.596
493:251
493.784
494.325
494.778
494.779
495.483
495.485
495.565
496.182
497.558
600.438
504.546
509.639
509.640

Marcas

Registros

Clas- Elig Sancamenlo e II:dratflica
se 33
354.233
'
Paisano - Classe 44
•
354.239
ce.tonha - Classe
I 354.240
- • • C:lasse. 11
354.241
Toni
te, - C1a,' ,,c 8
•`
3E4.242
354.243
:osvnie - Classe
Andesly - Classe 36
314.24a
Mecamar - Classe 6
Sorol-Flex - Class( 28
354.245
354.247
Kopenhagern
Class:: 43
Alfaiataria Credifacil - Classe 36
354.218
354.249
A Cidade - Classe 22
C. A. F. A. - Classe 16
354.250
354.251
Elétrex •- Classe 8
354.252
Dona Branca Velha - Classe 42
334.253
Monarca
Classe 3
354.2,4
Celi-Color - Classe 5
354..255
Rintubon - Classe 3
354.256
Cila - Classe.1 .
354.257
Credi-Lar - Ciasses 23 - 25 e 27
354.253
Mac - Cla,s, • 1
354.259
Shimaturidó -- Classe 36
j 354.260
Madu -- Class , 8'
354.261
Moda -- Classe 8
354.262
Medo -- Classe 8
234.283
Alodi -- Classe 8
354.264
Aledu
Classe. 8
354.255
Mede -- Classe 8
354.266
Santos Reis -- Classe 21
354.257
AX A -- Classe 45
354.263
AX A -- Classe 46
354.239
AX A --,Classe 47
334.270
Climax -- Classe 40
354.271
6 -- Classe 6
354.272
Cintilante -- Classe 22
354.273
Turinix - Classe
354.274
Ciosa GB Corte 970 - Classe ig
854.275
Cross GB Postura 860 - Classe 19
354.276
Oderich - Classe 41
354.277
Oderich - Classe 41
334.278
Brasestradas - Classe 32
354.279
Gentelmans -- Classe 36
Farmácia, Drogaria e PErfumaria Normal - Clas354.280
ses 3 e 48
354.281
Praia Club Bandeirantes - Classe 33
354.282
Maça Dourada -- Classe 48
354.233
Godrinl -- Classe 24
354.281
Viasbn -- Classe 1

•

•

PRORROGAÇÕES EXPEDIDAS EM22 DE MAIO DE 1957
Termos

761.149
796.803
796.807
796.822

Iii)
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MARCAS - CLASSES
Prometa, -- Cl. 16
GIP
C2. 33
Schrader -- Cl. 8
Srodia -- A Marca de Confiança -- Classes -,1 -- 2 - 3 -- 8 -- 22 -- 23 -- 28 -- 36 e 481

1

Registros
357.839
357.840
357.841

I: 6 F

7°5.878
7 0 -).966

-- G. 46

- Cl. (,
Tiluqc a-Ci. 3
kripre iCL. 1
Cl. 17
1
_CI.

i-0 7,126
797. 9 20
797.3 . 6
797.4út ,
797.-1(.9
797.586
7 c 7.611

797.612
797.635
797.636
797.637
797.643
' 757.784
757.785
797.850
797.940
798 .016
798.089
798.297
793 .302
798.311
798.312
708.335
798.585
79,N.51t
798.336
798.339
798.353
798.359
798.360
798 .576
798.616
793.643
798.735
798.736
798.738
798.770
798.815
798.816
798.826
798.844
793.845

-

71. ;arcas - Clas:ed
-

7- e? mos

797.560

knho (1.3 161
-

•

asnc Branco -- Cl. 41
Carvcàna -- Cl. 41
Metlanto -- CÃ 8
Casa Libelo -- Bordados e Linha Ltda.
Mc
36
Mc 1111
C2 23
Mc Bill -- Cl. 37
........... 00000000*****0
Atuei -- CU. 4'
Cl 10
1 NT. L)
Civa -- Cia. Imob. de Vendas e Administração
1 Embler.lâtica -- C2. 41
-- Cl. 45
Kediev -- O. 25 .............. ......
EdLivlss - Cl. 43 ........ ..... ........
ILlora -- O.
.......
1 Sr.eAna -- Cl. 24 ........ ........ .......
Cote d'Azur - C2. 43
Bouviens Toi - C. 48
Café PttÈdsta S. A. -- Cl.41
Palacio das Borrachos-- C2s. 21 - 31 e 39
M. Grani-12 --Cl 48
mo Luso - C2 . 42
Cl.3
Clueril
Inst. Medicamenta ..13entoura S.A. -- Cl. 3
] Wangin
Cl. 3
Neohilin -- -Cl. 3 ....... ...............
Metwan - Cl. 6 ....,..... ..............
Schneidor - Cl 6 ,........ ...........
Ehlosaly1
Cl. 3
Monarcha
C.C.aark
O. 36
Clark-FleJavel - Cl. 36 ............
Tricolor
Cl. 32
Fl5r
Extra
Cl. 41
Bolero - O. 22 ..... .......... .........
Gtrrn ,„ol -- Cl. 2 ..... .......... .......
Sete‘deas
C2. 15 ......... ..........
Saig -- Cl. 11
Brida -- O. 8

798.912

Pillis,Chalmers

798.985
798.996
799.131
799.225
799.226
799.265
799.323
799.329
794.900

Eknnbra17.ando -- -Cl. 45
GramÉx -- Cl. 11
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357.851
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357.853
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357.857
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357.883
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357.896
357.897
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Junho de 1967

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Côdige da Propriedade Industrial. Da data da„ publicação começara
El correr O prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo' poderão apresentar 811EW oposições ao Departamentai
13acionPd da Propriedade Industrial squêles que as julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
TÈ'RIVIOS DE 781.406 A 781.460 DEPOSITADOS NO DIA.12-12-aa
N°.781.406

e • Co

INDúS TR IA BRAS ILE
Requerente: Cooperativa Agrícola
•
de Cotia — Cooperativa
Central
Loca l estabelecido: São Pardo
Classe: 1
Artigos; Absorventes, aceleradores de
vulcanização, acetatos, acéticos, acetificadores, acetona, acetileno, ácidos,
ag entes químicos, água-acidulada
para acumuladores, água-raz, albumina iodada, albumina de malte, albuminas, albumirma 'de vegetais, almumimlides, alcalinos, alcalino •terroso, álcalis, alcaloides. álcool, aldeidos, alizarina, alumens, alvaiade.
andnas, amoniacais, amoniacal, amoníaco, amua, • alinhe° (álcool), aniIinas antraceno, anti-corrosivos, antidetonantes, arsênico, .azalina, azótico.
azotos, azul da prússia, azul ultramar, azul ultramarino; banhos para
fixação e revelação fotugráfica, banhos galvánicos, banhos de galvanização, bário, barita, benzina, benzóico, benzol, betume, • bicloretos, bioxolatos, bismutatos; bismutos, branco de
chumbo, branco de •meudon, • branco
de zinco, branco . de •troyes, bronetos.
bromo, cálcio, cânfora, caparosa, carbonatos, carboreto de cálcio, carvões,
carvões ativos absorventes, catalisadores, cabilas-e (acetato . de —),. chapas emulsionadas, chapas fotográficas, chapas seasárns a luz; cloratos,
cloretos, cloridrato de amônio, clorídrico, cloro, cromatos, citrato de magnésio, cítrico de magnésio, cítrico,
clarificadores, colas para vinhos. colóides para fotografia, composição
com base de kieselgur, copal, corrosivos (anti —), cópias, (soluções
para —), coraates, atires a álcool, cremor de tártaro, creosoto, cristais de
Oda, cianeto, cimol; decalaminantes,
decapantes químicos, descorantes, desincrustante - para caldeiras, deterávos químicos, detonantes (anti --),
dissolventes; emulsões fotográficas.
esmaltes, etílicos, extintores, extintores (composições químicas) ; fermentos, filmes sensibilizados fixadores (sais), fluidos para endurecer
metais, fluor, fluoreto de sódio, fluorídico, fluxo 'para soldas, formiatos.
fórmico, fuligem para fins industriais.
fulminato, fundentes; gaiatos, gálico, galviimeos (banhos •—), galvanização (banhos para), gazes, gelatina
para emulsão (protegr.), gema (sal
—), geramila (acetato de —), garaniol (acetato de —), garaniol (metilato de —), giz, glico, glicose (substâncias para descorar — ), glicostadas, gornelina, graxas preventivas
çontra oxidação, grakos (acidos —);
halogênicos (produtos —), hidrato de
alumínio hidratais de carbono, hldrófugas, (soluções —), hidrocente
liquefeito ou comprimido, hidrosalfito, hipoclorito de sódio, hiposulfitos;
ignifugas (matérias —), ignIfugos
(produtos --), ingredientes para a
classificação e conservação de cervaJá, índice, iodetos, in6dico, iodo (seis
de —), iridlo (Monto de —); laga.

lanolina, linoleico, 'liquidos
químicos, líquidos de têmpera, litargirio, litisa, Mio; magnésio, malanicos, malatos, málico, manganetos,
mangânico, massas eletrolíticas, matéria filtrante, matéria à prova de
fogo, matéria ignifuga, matérias para
enriquecer e purificar o gás, matérias
corantes animais, matérias corantes
minerais, matérias corantes vegetais,
matérias decapantes, matérias para
despolir, matérias para perfurar metais, matérias para tornar o vidro
e o esmalte opacos, matérias primas
químicas, mercúrio, metilato de geranila, metileno, metilicos, mínio,
misturas químicas extintores, misturas químicas frigoríficas, misturas
químicas refrigerantes, monazito,
mordentes, muriato de estanho amoniacal; naftênicos, negro animal, negro de fumo, negro de berlim, negro
de berlim para sapateiro, negro de
neutralizadores químicos para líquidos fermentados, nitrada, nitratos.
nitrocelulose; oleico, óleo para conservação de ovos, oxalatos, °xaile°.
oxidantes, oxido de antimônio, óxidos
metálicos, oxigénio na indústria, oxigênio liquefeito; paládio, palmítico.
papel albuminato, papel baritado, papel turnesol, papel de platina (sépia),
papel gálico, papel heliocopista, papel
heliografia°, • papel para ensaios químicos, papel para revolução automática, papel fosforescente, papel fotográfico (sensível), papel contra a
ferrugem,' papel fotométrio, papel
transferotipo, pedra lipes, pedra pomes, películas cinematográficas (sensíveis), películas fotográficas (sensíveis), percarbonato, perclorato, peróxidos em geral, persulf atos, persulfúrico, fênico, feno, itálico, pigmentos
ou cepres para aaindústria, pó de alumínio, pó de zinco, potassas, potássios, preparação para economia de
carvão, pr-aparações hidrófugas, preparações químicas para a indústria,
preparações diastásicas ' de malte,
preparações para diluir tintas, preparações anti-detonantes, preparações para motores, preparações fotográficas, • preparações para bronzear,
preparações contendo matérias radioativas, preparações para eliminar a
dureza da água, preparações para
decompor ou dissolver gorduras e
óleos, preparações para impedir a corrosão de metais, preparações para impermeabilização do cimento, preparações para magnésio, preparações para
impedir a formação de crosta nas
caldeiras, preparações de litina. prepar ações para impedir a oxidação da
superfície metálica, preparações para
lavar chapéus de palha, preparações
para niquelar, preparações para produzir espumas, preparações para renovar roupas e chapéus de palha, preparações para o aperfeiçoamento de
ferro, preparações para renovar os
discos de fonógrafos, preparações para
purificação do gás, preparações preservativos de pedra, de madeira, dos
tijolos, dos metais e das *paredes, preparações para despolir o vidro, preservativos contra a concelação, preservativos contra a ferrugem, preservativos contra a umidade das paredes, produtos desincrustantes, produtos
fixadores para perfumaria, produtos
isolantes, (químicos), produtos para
conservação de ovos, produtos para
absorver a umidade, produtos para a
tâmpera de ferro, produtos para a
encolagem e correção dos mestos,
produtos para clarificar e purificar
águas, produtos para clarificar o
açucar, produtos para conservar all.

mentós (químicos),. produtos para
conservar a madeira, produtos para
evitar o vapor d'água sôbre o vidro,
as vidraças etc., produtos para a indústria têxtil, produtos para melhorar, conservar, clarificar e . tratar bebidas., produtos para reavivar e refrescar pinturas, produtos fotográficos, produtos . refratários, propílico;
protóxido de azoto, prussiato .amarelo,
prussiato de potássio, piriclina e derivados, piroacético, pirolenhoso, piroforos; rádio — reativos químicos' -a:
redutores, reveladores fotográficos,
rollfilmes; sais, salicilato • de :Mina;
salicílico, sebácio, sensibilizadores
para prova de ácidos, silicatos, soda,
soda calcinada, soda cáustica, sódicoa sódios, solução anti-refrigeranfas.
solução para tornar incombustíveis,
soluções hidrófugas, soluções impermeabilizantes, soluções para evitar a'
formação de espuma nos acumuladores, soluções para cópias pela cianotipia, soluções de sais de prata para
pratear, soluções tituladas, soluções
volumétricas, solventes, súbstâncias
(químicas para • uso de indústria, nas
fotografias), substâncias radioativas.
sucedâneos. de cânfora para afabriatos,
cação de . celulóide, sucínico, sülf
solfetos, sulfoácidas, sulfonados,
fônicos, sulfuroso, sulfúricos; ta/Co,
tonato de cálcio, tonato de mercúrio,
tânicos, taninos, • tártrico, tela sensível à luz, terpenos, tetracloretos, terebentina; bário, tintas, tolueno, toluol; urânio (compostos de —), urânio (sais de —); vanilina, verde de
bremen, verde de cromo, verdegris,
verdete, verniz, corretor, vernizes,
viscosa, vitriclos; xarão; zalitos,
zircônio
N° 781.407
São Paulo
Classe 2
Preparados químicos usados na agricultura, horticultura, veterinária e para
fins sanitários a saber: ácidos sanitários; adubos; águas desinfetantes e para
fins sanitário-s: alcalis; apanha rnõscas
e insetos (de goma e papel ou , papeIão); bactericidas; carrapaticidas; cresol; cresotalina; creozoto; defunaadores;
desinfetantes; desodorantes; embrocações para 'animais; enxêrtos; esterilizantes; exterminadores de pragas e ervas
daninhas; farinha de ossos; fertilizantes;
formicidas; fosfatos; fumigantes; fungicidas; glicoses para fins veterinários;
guanos; herbicidas; insetifugos: larvicidas; medicamentos para animais; aves e
peixes; microbicidas; óleos desinfetantes
e veterinários; papel fumegatório; petróleos sanitários e desinfetantes; pós inseticidas; parasiticidas; fungicidas e desinfetantes; preparações e produtos inseticicias; germicidas, desinfetantes
NQ 781.408
São Paulo
Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal, Mineral ou vegetal, em bruto ou
parcialmente preparados, a saber: abrasivos; álcool désasturado; algodão; alcatrão; âmbar; areias; argilas; asbestos;
asfalto; azeviche; bauxita; benjoim; borracha; breu; cana de açúcar ou da Inda;
cânfora; cânhamo; caolim; cuscas de
vegetais; cebo celulose; ceras; cimento
refratário; cochinila; cortiça; crina; chi-

ires; diatomite; enxofre; ervas, esponha;
essências; estealite;
estearina; estópa;
extratos; fibras, filaça; gêlo; gêsso; giz;
goma;
gorduras;
grafite;
granito;
graxa; juta; lãs; latex; linho, madeiras;
malte; marfim; mármores; material refratário; mica; minérios; oleinas; óleos;
ossos; painas; parafinas, pedras calcárias; pedras preciosas; penas; penugem; piche; pó de moldagem e fundição;
polpa de madeira; resíduos vegetais; resinas; raizes; sêda; sementes para fins
'”dustriais; silicato; talco;
N9 781.409
São Paulo
Classe 5
Metal em bruto, parcialmente &amimado, em lingote, chapas, barra; vergalhão, fôlha, lâmina e ligas metálicas, a
saber: aço; alumínio; bronze; chumbo;
cobalto; cobre; estanho; ferro; latão;
manganês; metal amarelo; níquel; ouro;
platina; prata; zinco
N° 781.410
São Paulo
Classe 6
Máquiàs e suas partes integrantes paia
fins industriais, motores e suas partes:
Alavancas, alternadores,, máquinas
amassadeiras, máquinas amassadeiras de
concreto e barro, máquinas de abrir
chavetas, máquinas afiadoras para .ferramentas de corte, arrietes, máquinas
para arqueação de embalagens, alimemtador para carburadores, anéis de pistão, anéis de esfera para rolamentos,
anéis de óleos, auto-lubrificadores, aparelhos para mistura de combustíveis de
motores a explosão, anéis de segmento.
bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, biélas, .brunidores para cereais, bombas de circulação, bombas de
motores, bombas hidráulicas, bonaLas
centrifugas; rotativas, de deslocamento e
a pistão, bombas elétricas, blocos, máquinas bruniduras, máquinas, cruzetas,
compressores, cilindros, câmbios, cabeçotes, máquinas adaptadas na construção e conservação de estradas, corte de
madeira e carretos, máquinas -de costura, ,máquinas compressoras, máquinas
classificadoras, máquinas catadoras, máquinas centrar, máquinas de cortar, carr
buradores, cabeçotes de cilindros, cárter
de embreagem, cárter de motor, comutadores, cubos de placa de embreag,em,
culatras de cilindro do motor, caixas de
lubrificação, distribuidores dg gasolina,
dínamos, dispositivos de ignição elétrica para motores, máquinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, dragas, desnatadeiras para
manteira, máquinas encanatórias, eixos
de direção espuladeiras, embreagens,
engraxadores centrífugos, máquinas ensacadoras, elevadoras, esmeris, exaustores para forjas, engenhos de cana, expremedeiras para manteira, engrenagens
para cremalheiras, engrenagens para
mancais, . engrenagens e engrenagens
para mancais, engrenagens para eixo de
mani.velas, engrenagens de comando das
válvulas, eixos de transmissão, direção,
elevadores hidráulicos, engrenagens multiplicadoras, engrenagens de parafusos
sem fim, fóles de foles de forjas, fresa.
filtros p/óleo, máquinas p/furar guin
- •
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Proarieeade Industriai. Da data da publicação começará
a torrar o prazo de 60 dias para o deferimcnto do pedalo. Durante essa prazo poderâo apresentai suas oposições ç f '. De.partamenta
Nacional da Propriedade Intlus:t.al ataieles que se jala irem prejudicados com a cones siao do registro requerido
anéis; argolas; aros; arruelas ; assentos; atcnizaclores; bacias; bainhas;
bases para telefones; bicos de borracha para animais; bicos para mamadeiras; bocais de borracha para extrair leite de selos; borrachas para
amortecedores; borracha para fins
odontológicos; braçadeiras; buchas;
cabos para ferramentas; cacetetes;
câmaras de ar; calços; cápsulas para
centro de mesa; chapas e centro e
contra de mesa; chupetas; cintas umbelicais; cochins de motor; colchões;
conta-gatas de borracha; copos para
freios; cordas; cordões maciços de
borracha; dedeiras; desconos para
pratos; desentupideiras; dilatadores
discos para Mesa: dreno: elásticas
emboles; encostos; esferas; enguiços
esponjas; estrados; fios; fôrmas
guarnições para automóveis; guarnições de móveis; insufladore.s de pó;
lâminas; luvas; maçanetas; mamadeiras; manoplas; mochilas; paninhos
para cama de crianças; pedal de acelerador; pedal de partida; peras;
pneumáticos; ponteiras de borracha
para bengalas e muletas; porta-moedas; pratinhos; p rotetores; protetores,- -para para-choques; protetores
para bico de" mamadeira; revestimentos para automóveis; rodas; rodizias; dados; sacos; sacos para aparelhos para verficar preSsão arterial;
sapatos; saltos e solados; seringas;
suportes; tapetes e tampos para forrar mesas; tijelas; tubos para irrigação; tubos duodenais; tubos nasais
para oxi gênio; Vasos para enfêrmos
N9 781.431
Classe 40
Artigos: Móveis em geral, de metal,
vidro ou madeira, estofados ou não, a
saber: almofadas; armários ;balcões;
bancos; banquetas; berços biombos;
cabides: cadeiras; cadeiras gigatórias
e de balanço; caixas de rádio; camas;
carrinhos para chá e café; colchões;
conjuntos para sala de jantar e de
. visita; conjuntos para terraços, jardins e praia; .conjuntos de armários
e gabinetes para copa e cosinha; discotecas; dispensas; divina; divisões;
dormitórios; escrivaninhas; espreguiçadeiras; estantes; guarda-roupas;
mesas; mesinhas; molduras para quadros e p orta-retratos; móveis para
fonógrafos; poltronas: porta-chapéus;
p rateleiras; sofás; travesseiros vitrine
N5 731.432
Classe 41
Artigos: Produtos alimentic;los, a saber: açúcar, alcachofra, aletria, alho,
alimentos para animais, alpistes,
amendoim, ameixas e amêndoas. amido, araruta, arroz, a.spargos, atum,
aveia, avela, azeite, azeitona, bacalhau, balas, batata, baunilha biscoitos, bonbons, bolos, cacau: camarão,
canela, em pau e em pó, cangica, caramelos, carnes, castanha, cebola, chá,
chocolate, chouriço, coalhada, coco,
coloranta, cominho, compotas, condimento, confeito, cravo, cremes alimentares, c-agastas, c r ustáceos, •dendês,. doces, em p adas, -cnaovas, erva
doce, erva. oral;'.. er y .lha, espín,ifi
e-isénclas alim,?ntares. extrato para
doces, de tomate e de carne, farinhar
aliment Mas, farelo, favas, féculas,
feijão , feno, figo. flocos, frios, frutas
sêcas • naturais e cristalizadas, fubaá,
glaccs. glico as, gelatinas, geléias,
gema de mascar, gorduras, grão de

bico, hortaliças, lagosta, leaumes, legumes em conserva, leite, leite condensado, leite • em pó, lentilha, linguiça, louro, manteiga, margarina,
mariscoá, massa de tomate, massas
alimentícias, mel e melado, molhos,
moluscos, mortadela, mostarda, nozes,
óleos comestíveis, ostras, ovas, pães,
paios, panetones, pastilhas, patés, peixes, petit-pois, pickles, pimenta, pizzas, polvilho, presunto, pudins, queijos, quirera de milho, rações balanceadas para animais, requeijões, rascas, sagu, sanduiches. sal, salame, salsichas .sardinhas,sopas enlatadas, sorvetes, torrões, tortas, tortar para alimentos de • animais e aves, tueinhO,
tremoços e vinagre
N o 781.433
Classe 42
Artigos; Bebidas alcoólicas e fermentadas, sa saber: absinto; guardente;
anais; anizete; aperitivos; bagaceiras;
bitter; brandy; cervejas; conhaque;
fernet; genebra;; gim; kirsch; kümel; liceires; marasquino; ponches;
piperman; quinado; rum; uísque; vermute; vinhos; vodcP
N'. ,781.434
Classe 43
Artigos: Água artificiais, gasosas, minerais e naturais; caldo de cana; essências para refrigerantes; gazosas;
guaraná; laranjada; limonada; refrescos de frutas; refrigerantes; sodas; suco; de frutas: xaropes
N9 781.435
Classe 44
Artigos: Artigos paar fumantes a saber: acendedores de cigarros e charutos; aparelhos para cortar pontas
dee harutos; bolsas para fumo e para
rapé; cachimbos; - filtro para piteiras;
fosforeira de bõlsoá fumo em folha
ou corda; isqueiros; Jogos de artigos
para fumantes; limpadores para cachimbos; pedra para isqueiro; piteiras; p orta-charutos; ponteiras de cachimbos: palha de cigarros; tabaco;
tubos de cachimbo
isa 781.436
Classe 45
Artigos: Plantas; sementes e mudas
para a aagricultura; horticultura e
floricultusa ; flôres naturais
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N"• 781.444
Classe 47
Artigcs: Cub.láncias e produtos destinados a iluminação, aquecimento,
combustão e lubrificação, a saber; álcool motor; azeite para lamporinas;
carvão a gás, carvão mineral e vegetal; cara para iluminação fluidos para
iluminação; gás me •Lano, butano e
propano; gás engarrafado; g ás lique- BPASA R-a-iedade Brasileira de
Inglês
feito; gasolina; graxas; hidrocarburetos ; lubrifificant es; nafta; óleos
Classe 33
combustíveis; 'tecos
lubrificantes;
Título
óleos destinadas à Iluminação, ao
N-. -781.445
aaquecimento; óleos para amortecedores; parafinas; petróleo; querozene:
turas.

BRASAS - Sociedade
Brasileira de Inalês

N' 7a1.439
Classe 49
Artigos: Periu.mes, cosméticos e artigos de toucador, a saber: águas de
colónia e de toucador; bases para
maquilagem; ba tons; brilhantinas;
cibos postiços; cosméticos; . cremes
para barbear; creme para base de
maquilagem; creme para ;. ,.s mãos;
creme para olhas; creme para psle;
crzines de teticador; dentifeic:o; depiladores; desedean t e; eseõva de dmte . ; de unhas; de cabelo; de cílios;
esmalte paa unha; esponja para toucador; lápis para alhos, p estanas e
sombrancelhas; :acate; loções; loção
para bronzear; marcaras e preparados p aratratamento da pele; óleo para
o cabelo; p entes; p erfumes; pó ele arroz; pó para o rosto; Preparados para
alisar e ondular o cabelo; preparados
para alimpeza de peles; preparados
para tingir cabelo; rèdes para cabelo;
rouge; sabão para barbear; sabonetes: sachets; sais para banho: talco;
- talim para o cabelo
N. 781.440
Classa 49
Artigos: Brinquedos, p a4tatcmpos. jogos de tôda, a espécie, p etrechos e artigos p arafins desportivos, a saber:
álbuns impressas para recortar e armar; alteres; anzóis; automóveis;
aviões; balões; baralhos: bercinhos;
bicicletas; bilhares: bolas; bolas; boliches; bonecas; bonecos; caminhões;
caneleiras para esporte; carretilhas;
carrinhos, carrocinhas; chamarizes de
caça; chocalhos; confeti; dados; damas; dardos para la nçamento; discos
de arremesso desportivo; dominós;
esp ingardas; figuras de oves e animais; iscas artificiais p ara pesca; joelheiras de futebol; jogos de armar;
jogos de futebol demasa; lança-perfumes; linhas pe p esca; luvas para
esporte; mascaras para esportes; miniaturas de utensílios domesticas; nadadeiras para esportes; patinetes; patina; petecas; piões, quebra-cabeças;
raquetas; revolver. redes; sapatos de
ferro com barra paro exercício de
Pernas; • serpentinas; snockers; tacos;
tanCeiros; tamboretes; tarrafas;
ni's de mesa; tainaolas; tornoseleiras
para esportes; tratores; trena; triciclos: vagonetes; varas de pescar; vasaltos; xadrês
sa s psr

N" 781.437
Classe 46
Artigos: Abrasivos quando para conservar ou polir; algodão para limpar
metais era rama; alvaiade; amido;
anil; azul da Prussia; barrilha; buchas para limpar 'e polir; cêra para
assoalhas e para remendões; camposição para limpar baquinismo; detergentes; extrato de anil; fósforos;
goma para lavanderias; . graxas para
calçados; líquidos para tirar manchas e branquear roupas; ol.einas;
õlea para limpeza de carros; preparados para limpar matais e móveis
pastas para calçados, palha de aço
arstas para lustrar móveis e metais
prepara dos quimicos para tinturaria
NV 781.441
leds de tsrunir metair; sabão comum
sabão em pó; saponáceos; silieato de
Clame 50
sódio; soda cáustica; Velas: verniz j Artigos: Artigos não incluidos
clases precederiees
Para calçados

Servi - Fone
Iram Prejat
Local: uanabara
Classe 33
Título de Estabelecimento
N9 781.457

PAIAS
I NDÚSTR I A

BRASILEIRA

Palas Contábil Ltda.
Local: Gra.nabara
Classe 50
Artigos: Impressos em geral
—
Na 781.458

PAIAS CONTÁBIL
ralas Contábil Ltda.
sede nesta cidade
Marca: Nome Comercial
N9 781.459

C

PAIAS
!L LTR
T

Palas Contábil Ltda.
Local: Guanabara
Marca: Titulo de Estabelecimento
Classe 33

78/.460

PERCI-RE1
INDOSTRIA BRASILEIRA
Auto Mecânica Persi-Rei Ltda.
Classe 21
Artigos: Mecânica de Autos
Tèrmos de na. 781.463 a 781 .619,
e-rp edidos em 13-12-86
aso e81.4"

BliUS LAITENDBEt

La,esebrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América
Classe 48
I
naa Talcos e desodorantes para uso
toucador
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da - Pixipriedade Industrial Da data da publicação começará
correr o prazo cL9 90 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao 13.-partamenlie
Nacional de Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados cora a 00ZWASSAC, dl registro requerida
N 9 781.464

GOLDEN
Chesebrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América
Classe 48
Talcos e desodorantes para uso de
toucador
N9 731.4a

, C. M. C. Centauro Moto Clube
São Paulo
•
Classe 20
Para distinguir: petrechos e aeronáuticos: Ancoras, bóias:, cinta de natação, fateixas, flutuadores para hidrometida, para-quedas e salva-vidas
N 9 731.468
Classe 21
Para distinguir veículos e suas partes integrantes: Automóveis, av:ões,
bicicletas,
caminhões, • carrocerlas,
carros
irrigadores,
caminhonetes,
carros tratores, direção, elevadores
para passageiros, aronteiras para
veículos, lanchas, loccmotivas, 'molas,
motocicletas, inototurgões e rodas
para veiculo,
N 9 '781.46:
Classe 22
Para distinguir fios e linhas ',ta tõda
a espécie: Pios de algodão. fios sintéticos, cânhamo, juta; lã, nylon.
fios plásticos, fios de seda natural e
rayon, para tecelagem, para bordar,
para costura, tricotagem e crochê,
fios de celulose e linhas sintéticas
N9 781.470
Classe 37
Para distinguir roupas brancas para
cama e mesa: Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões.
fronhas, guardanapos, jogos bordados, lençóis, mantas para camas, panos para cozinha e panos ae pratos,
toalhas de rosto e banho, toalhaas
de mesa, toalhas para jantar, toalhas para banquetes. toalinhas
(cobre pão)
N9 781.4ra
Classe 48
Para distinguia artigos de toucador e
perfumaria em geral: Agua para a.
pele, batons, brilhantinas, cosméticos
para o cabelo, cremes para a pele,
cosméticos para a pele e para os
cílios, depilatórios, desodorantes, . esponjas, estojos de perfume. escôvas
para toucador, laquês, pasta prtra
dentes, perfumes, pó de arroz, secadores para o cabelo e aparélhos para
ondular o cabelo, rouge ' sabonetes.
sachets e talco
N9 781.472
Classe 38
Para- distinguir impressos em geral
e artefatos de papel e papelão: Bandejas de papelão, blocos de papel.
cartões comerciais e de visitias, cadernos, copos de papel, duplicatas,

envelopes, fichas, embalagens de papel e papelão, guardanapos de papel,
letras ele câmbio, notas promissórias,
papéis de carta, papéis de ofício, papel Mn-lasso, papel de escrever, pastas
de papelão, pratinhos de papelão,
papel higiênico e papel de
embrulho
•N9 781.47,
Classe 49 .
Para distinguir, jogos, brinquedos,
passa-tempos e artigos desportivos:
A.utorhoveis e veículos de brinquedos,
bolas para todos Os esportes, bonecas, chocalhos, fios e linhas para
pesca, figuras de aves e animais,
Jogos de armar, jogos de mesa, joelheiras para esporte, luvas para esporte, miniaturas de utensílios -domésticos, máscaras para esporte, nadadeiras. rédes para pesca , tamboretes e tornozeleiras
N9 - 781.474
_
Classe 32
Para distinguir . publicações impressas: . Almanaques, ,agendas, anuários,,
álbuns impressos, boletins, catálogos,
folhetos, folhinhas, jornais, livros
tmpressos, músicas impressas e revistas, programas radiofônicos, rádiotelevistonados, peças teatrais e cinematográficos, programas circenses
N9 781.475
Classe 28
Para oistinguir artefatos de material plástico e nylon: Argolas, armações para óculos, bases, bolsas, cabos
para utensílios carteiras, copos, discos virgens, cestinhas, embalagens,
enfeites para automóveis, guarnições
para objetos, laminados de plásticos,
tintas, lancheiras, solados, revestimentos plásticos, vasilhames de
. material plástico e colas

ções: Anéis, alianças, 'abotoaduras,
alfinetes de gravatas, argolas, brochas., brincos, braceletes, berloques,
colares, correntes, fios de duro e fios
de prata, medalha e pulseiras, prendedores de gravatas.

N9 731.Fa'n

,r4014
N9'781.480
Classe 2
Para distinguir substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, veterinária e para fins sanitárias: Adubos, baraticidas, carrapaticidas, desinfetantes, defumadores,
fertilizantes do solo, fungicidas, formicidas, germicidas, herbicidas, inseticidas, microbicidas, óleos para
fins veterinários, raticidas, remédios,
sabão desinfetantes, vacinas e
unguentos
N9 781.481
Classe '35
Para distinguir couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos,
vaquetas, . pelicas e artefatos dos
mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, chicotes, carneiras, estojos, embalagens de couro,
capas para álbuns, guarnições de
couro para automóveis, para porta
.bloc'os, malas, poda-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, Sacos
para viagens, solados e valizes
•

N9 781.432
Classe 46
Para distinguir: amido, - alvejantes,
anil, água lavadeira, eéra para soalhos, detergentes, esponjas para limpeza, fósforos, lã . de aço, pomadas
para calçados, palha de aço, prepara,dos- para polir e limpei: madeiaa,
vidros e objetos, sabões em • geral,
saponáceos, sabão comum e
velas

• •N9 781.476
Classa 50
Para distinguir como marca de serN9 781.483
viço e todos os artigos não incluídos
Classe 31
. em outras classes
Para distinguir: Barbantes, barracas
de .campanha, ca,neletas, cordoalha,
N9 781.477
cordas, correias de transmissão, coberásras de lonas, fitilhos, guarda,Classe 39
Para distinguir artefatos de borracha sol para praia, gaxetas, lonas, lonas
para
freios, mançueiras, mangotes,
e latex, artefatos de borracha para
veículos e artefatos de guta percha: rôlhas, tampas, tiras. tampões. tendas e válvulas de vedação
Arruelas, argolas, amortecedores, bicos para mamadeiras, bases de borracha, chupetas, canos para utensí781.484
lios, cordas de borracha, cápsulas de
Classe 36
borracha, câmaras de ar, calços de
borracha, desentupideiras, esguichos, Para distinguir artigos de vestuários
guarnições de borracha para auto- e roupas feitas: Blusas, calçados, camóveis, ródizios, laminados de bor- sacos, capas, cintas, calças, camisas,
cas, jogos de
racha, solados de borracha, pneumá- cartaietas, chapéus, Cue
lingerie, meias, -maiôs, pulover, pijaticos e vasilhames de borracha
mas, roupão, shorts, soutiens, uniformes e vestidos
N9 781.478
Classe 12
Para distinguir artigos de metal
comum e miudezas de armarinho:
N9 781.485
Alfinetes, alfinetes de seguranças,
Classe: 47
agulhas, argola', botões, .colchetes, Artt ora : Para distinguir combustfdedais, fivelas e fêchos corrediços, veis, lubrificantes, substâncias e progarras, grifas da metal para enfeites dutos destinados à iluminação e ao
de vestidos, ilhases, lantejoulas, Mis- aquecimento: Álcool motor, carvão a
• .sangap , presilha"gás hidrocarboreto, gás metano, bu• -tano e propano, gás engarrafado, gás
N9 781.479
liquefeito, gasolina, graxas lubrifiClaa-oe 13
cantes, óleos combustíveis, óleos luPara distinguir: joalherias, bijouta- brificantes, óleos combustíveis, óleos
riais, ourivessaria e artigos de metais lubrificantes, óleos destinados à ilupreciosos, semi-preciosos e suas imi- minação e ao aquechnento, óleos
tações, usados corno adôrnos, pedras
amortecedores, petróleos e
preciosas trabalhadas e suas imitaquerosene
•

Classe: 26
Artigos: Para distinguir artefatos de
madeira, osso ou marfim, utensílios
domésticos de madeira: . Argolas, al- •
guidares, armações para balcoes. bandejas, barris, batedores de carne, caixas, colheres, cestos,. esteirinhas, estojos, embalagens de madeira, stau finhos, guarnicões para utensílios domésticos, palitos.- tâboas de passar
roupas, táboas de carne, vasos e
vasilhames
N9 781.501
•
Classe: 27
Artigos: Para distinguir artefatos de
palha ou .fibra: Celtas,' cestos, cabos
para utensílios, cestos para costuras,
cestos para pães, caixas para acondicionamentos, caixas para enfeites,
esteiras,' embornais, embalagens, estojos, guarnições para utensílios, ma- .
Ias, peneiras, rédea, redeas, suportes
para filtros, sacolas, sacos, telas para
para asSentoS de cadeiras
N9 781.502
Classe: 1
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Substancias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas.
Substâncias químicas e preparações
quiimicas anti-corrosivas e ami-oaidantes
N9 781.503
Classe: 3
Artigos: Para distinguir como marca
genérica : Substâncias ui m ca s produtos e preparados para serem usados
na medicina ou na farmácia

N9 781.504
Classe: 4
Artigos: Para distinguir substancias
e produtos de origem animal, vegetal
ou mineral, em bruto Ou parcialmente preparadas: Abrasivos em bruto,
argila refratária, asfalto em bruto,
algodão em bruto, latex, breu, cânfora, aras veegtais, crina em geral,
cortiça em brido, 'cascas vegetais,
ervas, extratos oleosos, fibras vegetais, minérios nietálidos. madeiras em
bruto, óleos cri bruto, pedras em
bruto, resinas naturais e Iscas
N9 781.105
Classe: 5
Artigos: Para distinguir: metal branco, metais anti-fricções e metal patente, aço, alumínio, alpaca. bronya,
chumbo, cobre, estanho, ferro guaa
níquel, latão, zinco. meais para ligas:
todos os metais acima são' em britai
ou parcialmente trabalhados. usados
nas indústrias, podendo ser em barras, em chapas. era fõlhas em massa,
em lingotes, em fio e vergas, em liras, estampados, forjados, modela-los,
torneados e perfilados, eletrodos

•
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tes, geradores, geradores para corren- 'es de combustão, molas de válvulas e tensão, aparêlhos de proteção contra eletricidade ,queimadores de
óleo,
te continua e alternada, gaseificadores mande roletes, martelo mecânico, molas, ' acidente de operários ,aparaihos afia- quadrantes e sextantes para observade líquidos combustíveis, injetores para tnagnétos de ignição, mandris, máquinas dores 'de ferramentas, apaselhos dis- ção trclogios, refrigeradores ,radios
caldeiras, máquinas para impressão, la- operatrizes, pedais de alavanca de em- tribuidores de sabão e de desinfe- fletores, recetatos, relógios de ponto
ininaclores a frio e a quente para aço e breagem, prensas hidráulicas, pistões de tantes para instalações sanitárias de pulso, de bolso e d epatede , desoutros metais, lançadeiras, máquinas li- motores, pinhões, prensas, brocas, má- aparelhos esterilizadores, si pafelhos e pertadores, contadores e mediclotes de
madoras, máquinas para lavar roupas e quinas pulverizadoras, plainas de mesa. instrumentos usados na engenharia, quantidade e volume, radiadores , reagricultura e geodesia, aparêlhos ga- tentores de graxa e óleo, receptores,
pratos, mancais para brocas, motores politrizes, placas para tornos, polias, zseificadores, aparêlhos
de análi ies, regadores autcmáticos, raladores doelétricos, máquinas misturadoras, moi- receptáculos, máquinas rotativas ou cor- aparêlhos
ozonizadores, aparêlhos mésticos de ccmestive ls, reeastros pai a
nhos piira cereais, marteletes, malacates,- tadoras para usinar ferro, aço e bronze, pasteuriza,dores, aparêlhos reguladores
gas, água e outros liquidai nas
maquinas para malharia, inendeiras,
roletes, rôlos, máquinas de rosquear, re- e estabilizadores da pressão e do considerados partes de máquinas,
quinas para movimento de terra, moto- dutores, silenciosos, segmentos de pis- fluxo de gases e líquidos, aparéla.is reatores para luz fluorescente regisres de combustão, molas de válvulas e tões, máquinas secadoras, serras mecâ- para salvamento e para sinalizarão, tradores, resistências elétricas, 'clays,
mande roletes, martelos mecânicos, mo- nicas, máquinas para serrar, máquinas aparelhos para escafandristas, apare- sorveteiras, elétricas caseiras, soquelas, magnetos de ignição, mandris, má- salgadeiras de manteiga, teares, turbi- lhos para limpar vidros, aparêlhos tes, sinaleiros, sereias de alarme , sola
quinas operatrizes, pedais de alavanca nas, torcedeiras, máquinas para tecidos para combater formigas e outras dadons elétricos toca-discos e inter.*
pragas, aparêlhos automáticos pela ruptores elétricos, tubos
de embreagem, prensas hidráulicas, pis- de tapeçarias,
máquinas trituradoras, introdução de modas, aparelhos fiara torneiras, termômetros para acóstleos,
,eiva•
tões de motores; pinhões, prensas, bro- máquinas para
indústria
de tecidos, picar, cortar ou reduzir comestíveis', ção suei eorológica, telescópicas, taco-.
cas, máquinas pulverizadoras, plainas de tranchas e transportadores automáticos aparelhos espargidores, aparelhos e metros, taximetros, torradore sde cemesa, politrizes, placas para tôrnos, po- para alta e baixa pressão, tesouras ro- instrumentos de calculo, apare'llais reais, trenas,t ransformadores, telefolias, receptáculos, máquinas rotativas ou tativas, tôrnos mecânicos e tôrnos re- para observações sísmicas, parêlhos nes,
tostadeiras, telégrafos, tripés,
cortadoras para usinar ferro, aço e bron- volver, tesouras mecânicas, tupias, má- termostatcs, aparatos para natação, para fotogi afias, válvulas paia i aaritonômetros,
aspiradores
de
pó,
dios, válvulas de descarga, %tavolas de
ze, roletes, rôlos, máquinas de rosquear, quinas urdideiras, tuchos para válvulas
redutores, silenciosos, segmentos de pis- de motores, • virabrequins, ventoinhas, aerômetros , acendedores elétricos, redução, vccuometros, velas elétricas,
alto-falantes,
amplificadores
cisa-sisos,
válvulas elétrica.; de vácuo e ventitões, máquinas secadoras, serras mecâ- válvulas de descarga,. transportadoras
ladores.
nicas, máquinas para sedar, máquinas para cargas era armazem, talhas eleva- amassadieras, antenas, baedel s. as balança
comum
e
elétrica,
barômetros,
salgadeiras de manteiga, teares, turbi- doras, válvulas e máquinas ventiladoras baterias de acumuladores, •binóc
N 781.413
nas, torcedeiras, máquinas para tecidos
i bitolas, bobinas, bobinas e l étricas de
Classe 11
N9 781.411
de tapeçarias,
máquinas trituradoras,
•indução, exceto para fins curativos, Artigos: Para distinguir ferragens e
máquinas psira indústria de tecidos, Artigos: quinas, implementos e botões de campainhas elatricas, cboi- ferramentas de toda a espécie, cutetranchas e / transportadores automáticos utensílios para serem usados na agri- bas medidoras, buzinas, bússolas, ba- laria em geral e outros artigos de
p/alta e . baixa pressão, tesouras rotati- cutura e horticultura, a saber: abri- terias elétricas, bules elét rico, cai- metal :Lião incluídos em outros clasAlicates, alfanges, alavancas , arvas, tõrhos mecânicos e tõrnos revolver, dores de sulcos; adubadeiras; amas- xas de descarga, câmaras frigorincas ses:
ruelas, argolas, aldravas, armações de
sadoras; ancinhos mecânicos; arado;
tesouras mecânicas, tupias, máq. urdi- arrancadora de tôcos; batedeiras; de e fotográficas, campanhias ciétlicas, metal, abriaores de lata, arames lideira, tachos p/válvulas de motores, vi- borrifar desinfetantes; de capinar; chassis de rádios, chaves eletricas, sos ou fanados, aparelhos de chá e
cinematógraf os cronogratcs, eronorabrequins, ventoinhas, válvulas de des- carpideiras; ceifadeiras charruas; co- metros, combustores
de gás, calôme- café, assadeiras, açucareiros, brocas,
carga, transportadoras para cargas em lhedeiras; cultivadoras; debulhadores; tros, mistais de 'adio, condensad.ores, bigornas, baixelas, bandejas, bacias,
armazéns, talhas elevadoras, válvulas e desintegradores; destacadores; disco cortadeiras para fotogralias, chaves baldes, bomboniere, bules, colheres
para pedreiros, cadeados, correntes,
máquinas ventiladoras, serras, máqui- de arados; empilhadores combinados; de alavanca, chaves automáticas ca- cabides,
chaves, cremones, chaves de
nas classificadoras, máquinas _catadoras, enxofradeiras; encilhadeiras;
peitares de bloqueio capacitores ele- parafusos, conexões para encanamenrifadoras;
esfarelar
terra;
espargir
máquinas centrar, máquinas de cortar,
troliticos, calibradores. discos para tos, caixas de metal para portões, copara Máquinas telefones disco3 g savados, diais en- lunas, canos de meta', chaves inglecarburadores, cabeçotes de cilindros, inseticidas; faca3
agrícolas;
gadonhos;
grades
de
discos
ceradeiras elétricos, engenho de assar sas, estribos, canetas e copos, cachecárter de embreagem, cárter de motor, ou dentes; para
lança- carne, espelhos óticos, esticadores de pots, centro de mesa, coqueteleiras,
comutadores, cubos de placa de embrea- chamas; moinhos deirrigação;
vento; noteara- luvas, espelhos de plásticos para ele- caixas de acondicionamento de aligem, culatras de cilindro do •motor, cai- dos; a veladoras; prefuradeiras;
mentos, caldeirões, caçarolas, chaleixas de lubrificação, distribuidores de ga- plantadeiras; p ulverizadoras de de- tricidade, esterilizadores, extintores ras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros,
de incêndio, ferros elétricos de passar
solina, dinamos, dispositivos de ignição, sinfetante; reladores Mecânicos; re- e gomar ferro de soldar elétrico fil- coadores, distintivos, dobradiças endistribuidores de gasolina, dínamos, dis- g adeiras; roçadeiras; rôlos compras- tros e aparelhos fi) trantes filtros para xadas, e sfc-ras, engates, esguichos, enpositivos de ignição elétrica para moto- sores para esfarelar terra; machadei- óleo, filmes falados, fogões, fogarei- feites de metal p araituomóveis, esres, máquisas desempalhadoras, máqui- ras; semendeiras; pedadeirasá tosa- ros elétricos, fusíveis, faróis com aces- pumadeira s, formões, foices, ferro
nas debulhadoras, descascadoras, dra- dores de grama; trituradoras trato- sórios de veículos para sinalização e para cortar capim, ferrolhos, facas,
facões, fechaduras, ferro comum a
res agrícolas.
para iluminação em geral, filmes re- carvão,
gas, desnatadeiras para manteira, máfruteiras, funis, fôrmas para
velados, fôrmas elétricas, fervedores, doces, f r igideiras, ganchos e guarniquinas encanatórias, eixos de direção
frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, ções de metal, grelhas, garfos, ganI\1978L412
espuladeiras, embreagens, engraxadores
filtros de interfe r ência, fonógrafos chos para emenda de correias, limas,
Classe: 8
centrífugos, máquinas ensacadoras, elegarrafas térmicas, gazômetros, gela- lâminas para barbear, licoreiros, latas
vadoras, esmeris, exaustono para .forjas, Artigos: Abaixa luzes de lampião,
deiras, blobos para lâmpadas globos de lixo, jarras,. machad
abajoura,
acumuladores,
actinômeiros,
inhas, molas
engenhos de cana, expremedeiras para
amparômetros, amortecedores de a- para lanternas , globos terresti:da para Para portas, martelos, marretas, mantanteira, engrenagens para cremalhei- dies
ensino,
gravadores
holofótes,
hidrôtrizes, marmitas, navalhas para bare frequência, anemômetros aparas, engrenagens para mancais, engre- rêlhso para iluminação, inclusive os metros, incubadores, indicadores de bear, pilas, pás, picaretas, ponteiras,
nagens e engrenagens para mancais, en- considerados a cessórios de veículos, váculo, instrumentos de alarme, in- porcas, p arafusos pratos porta-pão,
grenagens para eixo de manivelas, en- aparelhos para anúncio mecânicos, terruptores, isoladores , lânipadas de porta-Mas, porta-frios , paliteiros, pagrenagens de comando das válvulas, aparêlhos aquecedores e medidores. cristal, lâmpada,, incandescentes, nelas, rasM•los, roldanas, ralos para
eixos cle transmissão, direção, - elevado- aparelhos cronográficoss aparêlhos de lâmpadas flach, lamparinas, lactôme- pias, rebites e regadores, raladores,
serrotes, sacarrôlhas, tesouras,
res hidráulicos, engrenagens multiplica- barbear elétricos, aparelhos registra- tros, lentes, liquidificadores, lanternas serras,
talhadeiras, troquesas, tenaaes, travadoras, engrenagens de parafusos sem dores e medidores de distâncias, apa- mágicas, limpadores de parabrisas, deiras, talas de arame, torneiras,
luzes trazeiras para veículos, lunetas,
fim, fóles de foles de forjas, fresas, filtros relhos para p urificar água, aparelhos maçaricos para moldar, caldaer e cor- trincos, tubos para encanamentos, trip/Oleo, máquinas para furar guindastes, de sinais lampejantes , aparelhos e- tar, máquinas para fazer café, mar- lhos para portas de correr, taças, trade gás, aparelhos de galvo.vessas, vasos, vasilhames e verrumas.
geradores, geradores parà corrente con- guiadores
noplatia, aparelhos didáticos, apa- cadores 'te pasmA medidores, mitinua e alternada, gaseificadores de lí- relhos cinematográficos ,
croscópios,
misturadeiras,
máquinas
aparelhos auquidos combustíveis, injetores para cal- mátimos para acender e regular gás, falantes, mostradores para rádio, máN 78L414,
deiras, máquinas para im p ressão, lami- aparelhos para separar café aparè- quinas para passar roupas, máquinas
Classe 15
Artigos: Artefatos de cerâmica,
fiadores a frio e a quente para aço e hos para destruir insetos aparelhos para picar carne, microfones, másca- p orcelana, faiança, louça vidrada,
científicos aparêlhos de óti- ras contra gazes, moinhos de caf;,
outros metais, lançadeiras, máquinas li- náuticos
ca, aparêlhas pulverizadores aoarê- ala, pimenta e o u tros temperos ci- para uso caseiro, adôrno, fins artista.
macioras, máquinas para lavar roupas lhos para a q
e fridifatriais, instalações sanitauecimento de água, apa- crômetros, níveis, . óculos, objetivas cos
ria, a saber: abajures de lampião:
e pratos. mancais para brocas, motores
rêlhos
geradores
eletro-quimico,
apafotográficas,
panas
elétricas,
peclõirieaçucareiros; aparelhos de j antar, alelétricos, máquinas misturadoras, moi- rêlhos para recepçãoe'reprodução de
tros, pistolas de pintar, pluga, pinas
nhos para cereais, nrirteletes,' malacates, som e sônicos, aparêlho automáticos de tomadas, panelas de pressão, pick- môço, sobremesa, chá. e café; bacias
de latrina; bandejas; banheiras; bimáquinas para atalharia, meacleirás, má- elétricos de passar, aparêlhos para ups, para raios, propufsores, partias dés, bilhas para vinhos; biscoiteiras;
quinas para movimento cie terra,. moto- expressar frutas e legumes de alta de carne, quadros distribuidorse de botelha(); botijas; bules; caçoilas; Ca-
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11111~, ãaacionat de Prota.Oxiado Exadazialk,1 emales que se lula arem prej'dteadca can e canessaa
easolstrc rcatiniiú,
2eiteiras; canecas, canos de barro
paca fogão; castiçais; chavenas, compoteiras; califeite as; autos ;descango para guarda-chuvas; escarradeiIras; espremedores para frutas; filtros; 'funis; frigideiras de barros;
garrafas; globos; jardineiras; jaros;
lavar dedos Oavatóio; leiteiras; mantegueiras; molheiras; moringas; paliteiros; pedestais; pias; pires; portafacas; potes; pratos puxadores; receptáculos; saladeiras; saleiros; serviços de chá e de café;- taboletas;
taças; terrinas; travessas;. tubos;
Urinóis vasilhas vasos; vasos sanitários.
caromArsilen

N 781.415
Classe 16
Artigos: Material de construção e
adórno de prédios e estrada, a saÉper: Argamassa; argila; areia; azulejos; balaustres; batentes; blocos de
concreto; caibro; caixas d'água;
caixas de descarga; caixilhos; cal;
calhas; canos; chapas para coberturas; chapas isolantes cimento; colunas; conexões para çanalização;
edificações presnoldadas; esquadrias;
estaca; estuque; estrutura; frahas de
ilandres para telhados; forros; fossas; grades; janelas; ladrilhos; lageotas; lajes; lamelas de metal; lambris; madeiras para construções manilhas; material isolante contra frio
e calor; mosaicos; papel para forrar
casas; parquetes; paralelepípedos; pe.=
ças ornamentais de cimento ou gásao para tetos e paredes; pedras ;petaaegulhoa; placas para pavimentação; peças tubulares; portas, portões;
pisos; produtos de bases asfalticas;
produtos para tornar impermeabilimantes os argamassas d3 cimento e
cal hidráulica; reservatórios; ripas;
rodapés, refratários; sifões; soleiras
para portas; tacos; tanques de cimentos •;telhas; tijolos; tubos; tubos
de concreto; tubos de ventilaçá.o; vigas; vigamentos; venezianas, vitrôs.
NO 781.416
Classe 19
Artigos: Aves e ovos 'em geral, inclusive do bicho da sêda, aaimai; visas
bovinos. caprinos; cavares: galináceos; ovinos suínos.
781.417
Classe 21
Artigos: Aeronaves, aeroplanos, acrostatos alavancas de freio de veículos.
almofadas de coche, alpendres de
ferro para carros, alvados para lanças. alvarengas, ambulâncias, andorinhas, amortecedores pa ra veículos.
imteparos de veículos, assentos de
veículos, aviões, balatuares, halass.
barcos, barras de eixo, de freia e de
tração da veículos, braçadeiras de
caixas de veículos e de mola de veículos, braças de veículos bicicletas,
cadeiras de rodas, caixas de graxa
para eixos, caleches, cambas de ferro para locomotivas, canotas de veículos, carretas de artilharia, carriaiho para cães, para crianças e de
mão, carros para emergência, de asa/algas para transportar canhões, para
gelos, de forja, de munições, regadores e de Cação, carroças, carrocerias,
carruagens, cavilhas de olhais de
Veículos, chapas de cabasalho de e •eaculos, charneiras de veículos, abarMas, côches, controles para propulatoes de veículos, conexões de tope de
veículos, corrediços de veículos, cubos
ge veículos, desligadeiras de veículos,
atos d.e hélices, de locomotiva e de
N9

veículos, elos para conexões de carros, engates de borracha para carro estrada de ferro, estribos de carrua
g ens e de assculos, faétons, fénicas de leme, ferro balaustres de:
botes, de eixos para veículos, navios,
pára-choques, tirantes de veículos,
ferros de encapeular de veículos, fornalhas- de 10comotivas, freios automáticos, decarro, de carroça, de locomotiva, galerias, gonzos de carruagens,
guarda-costas, guarda lamas de carro, de metal, hastes de veículos, hélices, hiatos, injetores de locomotivas,
lanchas, lanchões, lauesares, limpavias para tramways, liteiras, liteiras
de ambulâncias, molas de borracha
para carros, monociclos, navios de
ferro, de madeira e de guerra, pás
para propulsores, painéis de carro,
p ara-choques de veículos, para-lamas
de veículos, pedestais de carros, propulsores para aviões, quadrantes,
fronteiras para veículos, reboque para
locomotivas ,remos, rodas detransportes de toras, recasways, saveiros,
selins para velocípedes, atanhopes,
tambores de freio para veículos, tibures, trenós, triciclos, trole, truks, de
locomotivas vapores, varaies de carros, varetas de veículos, veículos de
bombeiros velocípedes, volutas de
veículos e singra
-N9 '781.418
Classe
Artigos: Pios de tecelagens, bordado,
costura, tricot ou croché, a saber:
fios de algodão; cânhamo; juta; nylon; fios plásticos; de sécia; rayon;
fios de lã ou pêlo, torcidos ou não,
em meadas ou .nuvelos; linhas para
bordar, de costura e tricotar.

dores de roupa; quadros; rodos; rolos táboas para pasar roupa; táboas
de carne; tambores; tampas; tonéis,
torneiras; vasos.
N9 781.422
Classe 27
Artigos: Artefatos de palha ou fibra:
cabos para utensílios; caixas; cestas;
cestos; embornais; esteiras; estôjos;
guarnições para utensílios; joeiras de
fibra; malas; obras de palha e de
fibra; peneiras; redes; dédeas de corda; resfriadores de fibra vegetal para
água; sacolas; suportes para filtro;
telas para assento de .cadeiras; utensílios de fibra vegetal; xerga de etico
e de esparto
N9 781.423

material sintético com ou sem tecidos
para bombas de combustível; pestanas para janelas de veículos; rôlhas;
tampas. ; tampões; tendas; tiras; tubos para radiagdores; tubulações para
veciaaao; válvulas de vedação
—
Ia') 781.426
Classe 32
Artigos: Pualicações em geral, a saber: almanaques; agendas; anuários;
álbuns impres:os; boletins; catálogos;
edições impressas; folhetos; figurinos;
jornais; livros; publicações impressas;
revistas; órãos de publicidade; programas radiofônicos; rádio-televisionados; peças teatrais e cineinatográficas; programas circenses

N9 781.427
• Classe 33
Classe 28
incignia Comercial
Artigos: Artefatos de produtos acaN9 781.428
bados de origem animal, vegetal ou
mineral; artefatos plásticos e de suba-.
Classe 35
•
-Vaiadas químicas, a saber: açucarei- Artigos: Couros e peles e seus artefaros; adesivos para tacos, para ladri- tos, a saber: alinicareiro; alpaca ;anlhos, Para azulejos; argolas; armações tílope; antojos de anima-ia; aparas de
para óculos; arrebites; bacias; bal- couro' arções de selins; arreios; bldes ;bandejas; bases para telefones; nhas; biqueiros; bõlsas; cabedal; caibrasas; bules; cabos para ferramen- xas; carteiras; capas para livros; catas e utensílios; caixas; cálices; ca- murças; chapeleiras; charneiras; chinecas; capas para álbuns e para li- cotes; coleiras; correias; couro de cavros; carteiras; cartuchos; castiçais valo; debruns; embalagens; entresopara velas; cestas para pães; cesti- las; estõjos; estribos; guarnições; lannhas; cestos; chapas; coadores; colas cheiras; malas; painéis; peles; pasa frio, para borracha, para cortume, tas; pelicas; p orta-notes e porta-nípara mercearia, para sapateiros, para queis; p ulseiras; rabichos; rédeas; ravidros; colheres; conchas; copos; cru- lardes; retalhos; roseiras; sacos; salzetas; descanso para pratos.; embala- tos; selas; selins; solados; solas; surgens; enfeites para automóvel escoa- rões; talins ti ra-colos; tirantes de ardores de pratos; esmeris; esteiras; es- reio; trave
; valises; vaquetas:
tôjos; estalos para óculos; facas; fe- • viras de calçados; siborlinas
N9 781.419
chos; fios de celulose; fitas isolantes;
-Classe
fôrmas; funis; galerias para cortiN9 781.429
Artigos: Tecidos em peça de: algo- nas; garfos; guarnições; guarnições
Classe 38
dão, alpaca, cânhamo, caroá, case- para liquidificador, batedeiras e dePapel, papelão e seus artemira, cetih, jersey, juta, lã, linho, mais utensílios domésticos; guarni- Artigos;
fatos, a saber: álbuns em branco; álnylon p aco-paco, percal, rami, rayon,
sécia, tecidos plásticos, imp ermeabili- ções para basas; jarros; lixas; lami- buns para reisados e autógrafos; apóplásticos; lancheiras; malas; lices; balões exceto para brinquedos;
zantes, pano-couro tricoline e tropi- nados
mantegueiras; paliteiros; pás; pasta blocos para anotações; blocos para
cal.
adeziva
para correia; pasta e pedra cálculos; blocos para correspondên-para afiar rebolos; pedras-pome; pi- cia; bobinas; brochuras não impresN9 781.420
res; placas; porta-blocos; porta-do- sas; caderneta; cadernos; cadernos
Classe 24
Artigos: Artefatos de tecidos a saber: cumentos; porta-niqueis; porta-notas; escolares . ;cadernos de papel melirnealansares; atadores para espartilhos e porta-pão; Pratos; prendedores de trado e em branco para desenho; cacalçados; bandeiras; bôlsas de teci- roupa; protetores para documentos; dernos de lembranças; caixas; cápsudos para senhoras; bordados; borlas; pulseiras para relógio; puxadores de las; capas para documentos; carteibraçadeiras
;cadarços;
carapuças água para uso doméstico; puxadores ras; cartões em branco; cartões de
para cavalos; coadores de café; cor- para móveis; rebites; rebôlos; recipi- visita e comerciais; cartões índices;
dões; debruns; enfeites; entremeios: entes; redinhas; sacos; sacolas; salei- cartolinas; cart uchos; chapas planoentretelas; etiquetes; fitas; flâmulas; ros; suportes; tilejas; tachos; tipos gráficas; carreteis de papelão; enveloferros ;franjas; galões; laços de cha- para imprensa; traves v as;• tubos; va- pes; envólucros; etiquetas; larlha de
péus mochilas' ;mosquiteiros; nesgas;
silhames; vasos; xícaras
celulose; fõlhas índices; livros não
ombreiras; palmilhas; pavios; passa--inipresscs: livros fiscais; livros para
manarias; pingentes; pempens; rédea;
N° 781.424
contabilidade: mata-borrao; notas
rendas, sacola ; sacos; telas para
Classe 29
fiscais; notas promissórias; ornamenbordar
tos de papel; p apel absorvente; paArtigos: Esceara s cocuns para banho, pel
almaço; papel em branco; papel
para limpar frascos, chaminé esca- em bobina
para impressão; papel ceN9 781.421
das, esp ingardas, janelas, roupas, tepapel celulose; papel crepom;
Classe 26
tos: eacovões; espanadores; esfregões; lofane;
papel para desenho; papel para emArtigos: Artefatos de madeira, õsso
vassouras
brulhar tabaco: papel para embrulho;
ou marfim,. a saber: adornos; anéis;
argolas; armações para balcões e vipapel para encanernar; papel enceN 9 781.425
trines; baldes; bandejas, barris; barado; papel para escrever; papel de
• Classe 31
tedores de carne; cabides de. roupa;
estanho e de alwninid; papel fantasia,
caixas caixões; caixotes; cavaletes; Artigos: Anéis de vedação para jun- menos para forrar paredes; papel hicaçamba; cabos para ferramentas e ções; anéis obturadores; arruelas; giênico; panei im p ermeável; papel
utensílios;
cantoneiras;
carrinhos barbantes: barracas de campanhas; sem írnpre.,são: proêis iinore ,sos; papara uso em construção; cestos; cê- betume para vidraceiros; bocal para pel rara imp-imir; napcl de linho:
pos para cosinha; colheres; cruzetas; tanque de gasolina; baldes para vál- papel de sêdo; pap e!ão; pratos; recicabos; cunhas; dormentes de madei- vulas; buchas; círculos de borracha piente; ralos Ce papel; rosetas; róra; engradados; espêtos; esterinhas para potes ;dordas; cordoalhas; cor- tulos; sacos; bar os; tubetos; tubo s
estojos; estradas; fôrmas forquilhas reias; correias • de transinissão; diagaiolas; galnelas; ganchos; garfos gragmas para vedação; canalétas para
N° '781.430
guarnições para cortinas, para uten- janelas de veículos; graxetas; guarniClasse 39
sílios domésticos; maçanetas; mani- eões; juntas para motores; lonas;
velas; monogramas; palhetas; pai- lonas para freios; mangotss; man- Artigos: BO' acha, guta nercha rà seus
tos; pedestais; pipas; pratos; prende- gueiras; membrana de borracha ou artefatos; a clopad or es ; almofadas;
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MARCAS DEFOSITADAS
Publicação feita de actirdó com o art. 130 do Código da Prooriedade Industrial Da data da publicaçuo começará
a correr o oram és 60 dias para o deferimento do pedido. Durants esn prazo poderão aia essniar suas oposiçbe, ao Dopartamento
aSactonaa da Propriedade Industriai aquêlea que se Julgarem prejudicarloa com a tanceasao de registro requernaa
N9 781.506
Classe: 6
Artigos: Para distinguir máquinas
sara indústrias têxteis, máquinas
para fins industriais, máquinas de
precisão, máquinas operatrizes, peças
para motores: Máquinas afiadoras,
Máquinas beneficiadoras de cereais,
bombas, máquinas para cortar, máquinas de centrar, dínamos, máquinas
de fabricação de tecidos, engrenagens
para máquinas fresas, máquinas para
labricar papel, geradores, máquinas
para galvanoplastia, máquinas de impressão, máquinas de costura, máquinas para fabricação de bebidas, máquinas de lavar roupa, motores, sertas mecânicas C máquinas transportadoras
N9 781.507
Classe: 7
Artigos: Para distinguir maquinas e
utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura: Arados,
máquinas adubadeiras, máquinas arrancadoras de tocos, máquinas de
borrifar desinfetantes, aharruas, máquinas ceifadeiras, máquinas cultivadoras, máquinas de empilhadores
goinbinados, máquinas ensilhadeiras,
facas para máquinas agrícolas, graOes de discos ou dentes, máquinas
de irrigação, lança-chamas, máquitias de matar insetos, moinhos de
Vento rurais, motoarados, máquinas
semeadeiraS, máquinas trilhas/eiras,
rolos compressores para esfarelar
terra, e tratores a serem usados em
trabalhos de fazendas

res, luvas de borracha, seringas, tampões higiênicos, catgut, ferramentas
cirúrgicas para operações, preservativas
N9 781.511.
Classe: 11
Artigos: Para distinguir ferragens,
ferramentas. cutelarias e artefatos de
metal: Alicates, conexões, armações
de metal, arames, abridores de latas,
aparelhos de café, bandejas, baterias
de alumínio para cozinha, chaveiros,
distintivos, enfeites para automóveis,
enkada,s, estojos de metal para objetos, faqueiros, fruteiras, fechaduras,
jatras, martelos, pratos de metal e
vasilhames
N9 781.512
Classe: 23
Artigos: Para distinguir tecidos em
geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de
cama e mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
jersey, linho, nylon, paco-paco, percalina, rami, rayon, sécia natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de •pano couro e
veludos

N9 781.513
Classe: 24
Artigos: Para distinguir artefatos de
algodão, nylon, plásticos, cânhamo,
caroá, juta, lã, linho, paco-paco, rami,
rayon, sêda natural e outras fibras:
Alamares, bolsas de tecidos para senhoras, bordados, cordões, cadarços,
coberturas para objetos fabricados de
tecidos, debruns, etiquetas, entretelas,
N9 781.508
fitas, franjas, gadlões, montas, omClasse: • 8
breiras, passamanaries, palmilhas.
Artigos: Para distinguir aparelhos
rendas, redes, sacos e telas para
elétricos, aparelhos para uso domésbordar
tico, artigos elétricos, instrumentos
científicos, instrumentos e aparelhos
N9 781.514
para fins úteis: Aquecedores, aspira25
dores, baterias, aparelhos de ilumi- Artigos: ParaClasse:
distinguir: Apólices,
nação, aparelhos fotográficos, balan- bibelots, cartões
postais, cartazes,
ças, batedeiras, chaves elétricas, endesenhos artísticos, decalceradeiras, fogões, ferros elétricos de displays,
comania, estatuetas. estampas, grapassar, filtros, geladeiras, liquidifica- vuras,
de vidro, figuras de ordores, discos gravados, videoatape, natos, frutas
fotogaafias, imagens, manerádios, relógios, televisor s a. válvulas,
quins, maquetas, obras de pintura e
escultura, cartazes para decorações
faróis
para exposição, projetos, mostruários de mercadorias para propaN9 781.505
ganda
Classe: 9
Artigos: Para distinguir instrumenN9 781.515
tos musicais e suas partes integranClasse: 40
tes: Acordeão, bandolins, banjos, baterias, cordas para instrumentos mu- Artigos: Para distinguir móveis em
sicais, cuícas, clárinetes, cavaquinhos, geral estofados ou não: Almofadas,
cometas, gaitas, guitarras, harmôni- acolchcados para móveis, Cadeiras,
cas, órgão, pistão, Pandeiros; pianos, carrinhos para, refeições, conjuntos
para dormitórios, conjuntos para sala
tambores, violão e violino,
de juntar, conjuntos para escritórios,
saxofones
conjuntos para terraços, conjunios
para sala de visitas, conjuntos para
praias, conjuntos Para copa e coziN9 781.510
nha, colchões de mo/as, divisões, disClasse: 10
Artigos: Para distinguir instrumen- cotecas, mesinhas, móveis para rátos, máquinas, aparelhos e petrechos dios, móveis para televisores, sofáscafas, armários e prateleiras
para medicina, a arte dentária, a ci(móveis)
rurgia e a higiene, aparelhos e instalações hospitalares, instrumentos e
aparelhos • para uso em laboratórios,
N9 '781.516
clinica . médica: Algodão hidrófilo,
Classe: 30
amalhas para injeções, assentos para Artigos: Guarda-chuvas, guarda-sóis,
safarmos. aparelhos de pressão arte- bengalas e suas partes integrantes
rial, aparelhos de diatermia, ataduras, nlargadores de canais, amalgaN 9 781.517
ama, aparelhos elétricos dentários,
Classe: 41
bisturis, membros artificiais, dentes Artigos: Para distinguir produtos aliartificiais, duchas vaginais, irrigado- mentícios: Balas, biscoitos, café, ce-

reais, carnes em conserva ou não, I racota, louças vidradas para uso taa
chocolate, caiai/mentos, doces, frutas seiro, adôrnos, fins artiisticcs e .08.
sécas, farinhas alunr p ildas, geleis, talações sanitárias; artefatos ( e
gorduras, leite em pó, massas ali- cerâmica paru uso caseiro, adóisaa.
mentícias, óleos comeáivafs , peixes, • seno, adórnos, fins artísticos e •ns.
queijos, . rações, refeições enlatadas artísticos, alguidares, assade.ra
e sorvetes
bules, bidês, bebedouros, bombeai ares, bandejas, copos, consolos, ca:aa
Nv 781.át8
rolas, centro de rne.,a licoreiros aiCriasse: 42
vatólios, serviços
refrata:. s,
Artigos: Para diaainguir: aguai dentes, •serviços para jantar,para
serviços am a
aperitivos, biteer, brandy. conhaque,
vasos sanitários 'e vasilhames,
cervejas, essências pai a bebidas ale talhas
coólicas, fenícia, gyn, lico1o, nectaf,
punch, rhurn, suco de frutas com álN 9 781i526
cool, vinhos, vinhos quinados, vinhos
São Paulo
espumantes, vennoutes, vodka
Classe 17
e IpSqUe •
Para ci • sLingu.r máquinas e insta.
la
..ais, pa-a escaitórics e desenha (112
N9 781.519
gerai: Arquives, apontadores, :a a
São Paulo
rachas, canetas, carimbos, colchsas,
Classe 29
cíassiacadores, coisas, calas, •duo.iPara distinguir espanadores, esco- cadores, esquadeas, fita para mavas comuns, lambazes, rúdo., vas- qumas de escritório, grampeadores,
souras a vasculhes
lápis, máquinas para calcular, loaquinas para escrever , prensas paia
N9 781.520
cais, papel carbono e Lutas pa::1
São Paulo
escrever
Classe 43
Para distinguir: Aguas gazosas ar-.
N" 781.5'27
tificiais, bebidas espumantes sem
Sio Paulo.'
álcool, guaraná,
gazosa, essène as
clastaí 16
para refrigerantes, refrescos. reiri- p_ala distim.uia "ia : criais para coas.
garantes, soda, suco de frutas, si- trinai), deco,:a-;ó2s e adôrnos
fões, xaropes
prédios: Argaina ..a , , areia, blocos tio
cimento,. cal, cilapas isolantes, caiPrOS, ca xas dáTiti, janelas. estrutuN9 781.521
ras ineLalieas paia construçoes, iasão Paulo
Classe 41
drilhos, massas para revest:rneuto.:
Para distinguir ardgos pala
de paredes, pisos,
tijolos, telhas,
Les: Cigarreiras, cinzeiros, cachimta o paia uso nas construções.
bos, carteiras para fumos, charutos, -p..;rias tanques de cimento, oltros,
cigarros, cigarrilhas, filtros para pi,I,gamentos e venezianas
teiras, tubos de cachimbo, rapé,
tabacos
N 9 781.528
-São Paulo
5I 9 781.52'2
• Classe 18
são paulc
Para chstirigu.r armas e munições
Classe 45
e caça: Alfanges, arpões,
Para distinguir: plantas, Sementes e de guerra
baionetas, canhões, carabinas,
mudas para a agiicultwa, a /lardeai.. balas,
para caça, cartuchos,
tura e a floricultura. Flores natu- chumbo
mita, esooletag ,
explosivos, espinrais
gardas, fusis, fogos de artifícios,
---- metralhadoras,
pistolas,
pólvora,
N9 781.523
punhais, revolver
São vaulo
Classe 34
Para uistinguir: Cortinados, corti1n1•Q 781.529
nas, capachos, encerados, estrades,
São Paulo
linóleos, oleados, passadeii as, panos
Classe 19
para soalhos, para paredes e ta- Para distinguir: aves e ovos eira
petes
geral, inclusive o bicho da seda,
animais yivos, bovinos, cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e sumos
N9 781.524
São Paulo
N9 781.486
Classe 14
São Paulo
Para distinguir vidro comum, lamiClasse 33
nados*, trabalhado em tôdas as forInsigna de Comércio
mas e preparos, vidro cristal para
todos . os fins, vidro industrial com
N° '781.488
telas de metal ou composições especiais: Ampolas; aquários, assadeiras, adôrnos
para fins artísticos, VERK(LNO VERPIELatO
VERME
bandejas, copos, cálices, 'aentro de pREO
PRE ÇO
pR Er()
mesa, consolos,
espelhos, escarraX
deiras, frascos,
globos, guarnições
para utensílios, jardineiras, licoreiros pendentes, serviços para refreslndústria Brasileira
cos, vidro para automóveis e nPaSilharnes
Duplex S. A. Indústria e comèrein
N9 781.52/
São Paulo
São Paulo
Classe 37
Classe 15 •
Para distinguir roupas brancas pares
Para distinguir artefatos de, porce- cama e mesa: Acolchoados para calana, cerâmica, faiança, barro e ter- mas, colchas, cobertores, esfregões,
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Publicaçáo feita os acordo coa o are. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicadio começará
^ corar o prazo de 60 slifta para o deferluento do pedido. Dureza irai praia poderio apresentar, suas oposições ao
Nacional da Propriedade Industrie; soneira que se julgarem prejudicados com a mmeessic do registro Departamento
reKnierkle
gronhas, guardanapos, jogos JardaIdos, lançais, mantas P ar a camas.

panos para cozinha e panos de pra
Los, toalhas de rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar,
;toalhas para banquetes, guarnições
para cama, mesa e banho, tolhinhas (cobre pão)
N . 781.489
São Paulo
Classe 36
Para distinguir artigos de vestuários
;e roupas feitas: Blusas,- casacos, camas, calças, camisas, camisetas,
suecas, gravatas, jogos de 'ingeria,
!lenços, meias, maiôs, pulover, pujapuas, robe de chambre, roupão,
shorts, soutinens, uniformes e vestidos
N9 781 em
RAM

SAPOLIO

r
"
S A OLIO

Aurora Ferreira Cardoso
Guanabara
Classes 8 e 33
Titulo
INT9 '781.539

TECIBEL
INMTSTRIA

" c"r

11 11

1111° 4411

REI— ELEKTRON

I

INDúSTRIA BRAS1LEIRÀ

O

44
SAP LIO

414011° 41 41>
SAPOLIO
SAPO( io
SAPauu

VIII°

44110 mel

SAPOLIO

SAPOLIO

N9 781.561

N9 781.540
f

L§POttg

tJi[J
A

ÇAPO(A)

WDÚSTRIA BRASÉE n RA

1 êompanhia de Produtos QuímiCos

1

E MÁQUINAS DE LAVAR

P

4141
SA.POLLO

vinagre aromático, preparados em po,
líquidos e tijolos para o tratamento
das unhas, preparados para descolorir
unhas, cilhas e pintas ou sinais
DYK°S°14
artificiais, champoux em pó, liquido
e solido, titnturas p erfumadas para OS
Requerente: Martin - Marietta
cabelos, cremes gordurosos e pomadas
Corporation
para limpeza da pele e maquilage, deEstados Unidos da América do Norte pilatórios, desodorantes,
pó de arroz,
Artigos: Corantes para tingir e
talco perfumado, lápis para p estana e
imprimir fabricas texteis
sobrancelhas, preparados para embeClasse 1
lezar cílios e olhos, carmin para rosto
e para os lábios, sabão e creme para
N9 781.546
•
barbear, sabão liquido perfumado, sabonetes, dentifrícios, sais perfumado
para banhos, pentes, vaporizadores de
(OS PÓLOS
perfume, escovas para dentes, cabeloS,
unhas e cujos, saquinhos perfumado,
e vernizes removedores da
Requerente: 'Viário Pereira, José Pires, dissolventes
cuticula, glicerina perfumada para os
Arnaldo Valia, Celso Alvo,
cabelos e ¡Nos para a pele
Guanabara
Classe 32
N9 781.564
Titulo •

ARGUA - REFRIGERAÇÃO

401

1/1° .141/111° 4401 °
S4POU0
SA OLM
$APOLIO

110°

N° 781 545

Salomáo .1. Couri Tecidos Ltda.
Guanabara
Classe 23
Tecidos

410,

I

N9 781.538

Fábrica Belém
São paul()
Classe 46
Para distinguir: saponáceos
. N9 781.498

'MIL-OPERA
. ÇZSES
DiOBILIARIAS "LTDA..
ppil -Operações Imobiliárias Ltda.
São Paulo
Nome Comercial

I

Requerente: Fábio Ri3!era Villaça
Guanabara
Classes 8 e 33
Titulo

Requerente: Produtos Elétricos

Elektron S.

2áC 01~ ›).

GELAR
Raquel enie; &alar S. A. (Indústrias
Alimentícias)
Pará
Classes 33, 41, 42 e 43
Título • de Estabelecimento
N9

781.565

*T9 781.562

A

São Paulo -.
Classe 8

Aplicação: Para assinalar: Acendedo-

res elétricos, campainhas elétricas,
chaves de alavanca, chaves de antenas a fio terra, chaves automáticas,
chaves elétricas em geral, chaves de
t3omadas, comutadores, interruptores,
reatores, reguladores de voltagem, redutores, resistências elétricas, soquetes, tomadas, tomadas de corrente e
transformadores
N9

781.542

GALERIA PAULISTA

N 9 781.530
Requerente: Galeria Paulista de

Requerente: CoCperativa Agrícola de
Cotia — Cooperativa • Central
São Paulo
Classe 41
Artigos: Caos comestiveis
Requerente: Livro Ibero Americano
Limitada
NO 781.566
Guanabara
Classe 32

Lavanderias Ltda.
São Paulo
Assinalar: Lavanderia e tinturaria, Artigos: Para distimuir: 'Um Atlas
da classe 33
r

çABOCL O PALMEIRD
e e:s4
odejcPw. (04 -

Manoel Ferreira
Guanabara
Classe 41

N9 781.543

SOMO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Chá

3

In19 781.537 ----METODO

PARA
CORTE E COSTURA

PIDUSTRIA BRASILEIRA.
Olhão Mia Lesar Santist
Guanabara
Classe 32
Livro impresso

Requerente: Comércio e Indústria

Somco S. A.
São Paulo
Assinalar: argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos, bancos de
cimento, calhas, cimento, cal, caibras,
caixilhos, calmas, cer elmiaa, para decorações, edificações premoldadas,
estuques, frisos, janelas, lambris, ladrilhos, da classe 16

rçrfl ^^' '

PATCHULI
INDÚSTRIA. BrIn.51.1XIBA
Requerente: Sabino Oliveira,
Indústrias. S. A.
Belém
Pará
Classe 48
Artivs: Para distintnli, : Perfumes,
essências, extratos, água de colônia,

água de toucador, água de beleza, água
de quina, água de rosas, água de alfazema, água para barba, loções e tônicos para os cabelos e para a pele, Requerente: Cooperativa Agrícola de
brilhantinas, bandolina, batons, cosCotia — Cooperativa Centra)
méticos, creme rejuvenescente, f i xaSão Paulo
^l ores de penteados, petróleo para uso
Classe 41
de toucador, óleos para os cabelos,
• Artigcs:. Oleos comestíveis
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1 CK 15

N° 781.367
-1 1u1,N

INg" 781.570
Golã/agi%

N" 781.573

N o 781.580

o a-

gtme

Requerente: Construções e.
Engenharia "Cemifel" Ltda.
São Paulo •
Classe 16
Requerente: $yne — Comerciai 11
Artigos: Material de construção e
Importadora Ltda.
adôrno de prédios e estradas, a saber:
Requerente: Sociedade Cáll de
Classe 6
areia, azulejos, blocos de concreto, 'cal, Intercâmbio Literário e Artístico •Artigos:'Aláquinas
vERD E OURO '-'0
de terraplenageza,
Socila Ltda.
cimento, esquadrias, ladrilhos, lammáquinas carpideiras, máquinas para
Guanabara
Requerente: Mercantil e Industrial bris, manilhas, mosaicos pedras, pormrtar, máquinas adaptadas na conry
tas, pisos, ripas, rósítvjcIs, refratárioS,
Classe 50
Fernandes S. A.
! irução e conservação de .estrada
Se2viças: :1115tituto de beleza, compre máquinas compressoras, máquinas
tacos, telhas, tijolos, vigas
São Paulo
de*
endendo massagens, limpeza de pele, :4 ?mpalhadorro, máquinas distribuidn*
Classe 41
N° 781.5'71
saunas, aulas de ginástica, pedicura,
ras, de concreto e barre.
Artigos: Produtos alimentícios, a
manicure, cabeleireiro, curso de etisaber: azeite, azeitonas, amendoim,
N9 781.581
queta, boas maneiras e postura, aper.chocolate, compotas, cereais, condiINTEGRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO EMtR-,-.
feiçoamento social, maquilagens e
mentos, dendês, essenciais, extratos,
SAEM E DE ME1CADOS LIDA;
métodos para a sua aplicação
farinhas, gorduras, margarina, massas,
molhas, óleos, rações p/animais, sal,
Requerente: Integração — Desenvol..
W 781.576
sopas enlatadas, sucos, vinagre
vimento Empresarial e de Mercados
Limitada
• No 781.568
São Paulo
50

No 781.572

eTc-21

INTEGRAÇÃO
Requerente: Desenvolvimento
Empresarial e de Mercados
Limitada
São Paulo
Classe 33
Titulo
N° 781.573

Requerente: Taylii móveis e
Decorações Ltda.
São Paulo
Classe 40
em geral, de metal,
Artigo;:
madeira ou vidro, estofados ou não,
a saber: armários, bancos, berços,
biombos, cadeiras. camas, carrinhos'
picha, e café; colchões, conjuntos p1
'sala de jantar e de visita, conjuntos
p/terceiros, jardins e prais, discotecas, dispensas, divans, dormitórios,
escrivaninhas, estantes, me'sas,
. sofás, vitrines
. poltronas,
N° 781.568

! Requerente: su.a:: e :rubo; Brasilit 1
ao rátuo
{
Art•s.-:•
' tintas e vernizes usados nas indús-1I
1 trias, secantes, absorventes, produtos'
,quImicos anti-oxidantes, impermeabi- Rego , rcnte: Jeasen Comeroial Dat
' lizantes e soluções desincrustantes.
portadora S.A.
Local estabelecido: Estado da
N° 781.57-7
Guanabara
Classe 8

MÓVelS

a
'00

dt
ksx'2°

Os
tS

a

ç "
Requerente: Jerónimo Gonçalves
Peixoto
Gilanabara
Classes 41, 42 e 43
Titulo
N° 781.574

ZNA

Artigos: Instrumento de precisãO,
instrumentos cientificos, aparelhos cla

uso comum, instrumento e aparelhai
flitiAticos, moldes de tôda a espécio,
acessórios de aparelhos elétricos (ing
Requerente: Brazmar — Empreendi- clusive válvulas, lâmpadas, tomadas,
fios soquetes, etc.). Aparelhos fotomentos Imobiliários S.A.
gráficos, cinematográficos, máquinas
Estado do Rio Grande do sul
falantes, etc., discos gravados e fil.,
Classe 16
nus' revelados

Artigos: Estruturas metálicas, vigamentos, esquadrias, ferragens para
construção, chapas isolantes, caixilhos, forros, placas para revestimento e para coberturas tubos, encanamentos, akalaustres, conexões para
canalização e folhas de flancires para
telhad.o%

BI°

, eol‘

NT' 78-.578

4,0V

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerc•n': •-r 11 •. • móve:g
Derca •aeões Ltda.
Sán Paulo
C l asse .•0
Artigos: Moveis em oc •• al, de metal.
madeira ou vid ro. eofados ou não.
a saber: armários. boncos. berços
biombos. ced n iras ca en g s, carrinhos:
pichá e caV., , colrbõ.'s. conjuntos 1")/1
sala de jantar e de v i sita. conjuntos:
piterracos, jardins e_ orai•ps.
dorm;Mrios.!
ca.s, d'snen.sas, clive.ris.
escrivaninivs, es i antes, mesos.
i
poltronas. sortis. vitrines

781.582

4ke
co‘

0'914
Requercntc: 3aronimo Goa
Peixoto
Guanabara
C l.ass. 41, 42 e 43
Titulo

Etequereate: Lopes Mala tig Cia.. 1
'Foqu::rente: Ilditõta Ypttairja S.A
Local estabelecido: Pernambuco
Local estabencido: Estado da
C lasse 3
GuanutJara
Classt , 32
Artigosr, Um predigto
Revistas, livrose publicaçõos indicado no tratamento da broraiiitg
j em geral. L'klbuns e almanaques.
asmática.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
racional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão de

registro requerido

N9 781.583

. Classe 41
N9 781.595
Artigos: milho e sub-produtos a saber: cangica, cangiquinha, creme de
cangica, creme de milho, farelo, farelinho; fubá comum, fubá mimoso,
farinha de milho, creme de arroz,
ca, trigo e sal:
-farinha torrada, farinha de mandioRequerente: Laboratórios Gemballa
N9 781.591
Ltda.
Local estabelecido: Rio do Sul —
Santa Catarina
Requerente: Arthur Soe/ ter, ReinholClasse 3
Artigos: Um produto farinacêutico
do Boelter, Arrio Germano Boelter
indicado no tratamento da esteotose
Arlindo Prunzel
hepática e da insuficiência hepática Requeernte: Casa das Molas Ltda. Local estabelecido: Pôrto ' Alegre —
. em suas manifestações.
Local estabelecido: Belo Horizonte
Rio Grande do Sul
— Minas Gerais
Classe: 32, 38 e 41
Classes: 21 e 33
N9 781.584
Sinal
Titulo
N9 781.59$6
No 781.592

N° 781.602

Hepatonii

Casa das Moias

ItJCESSO

kãe"

[INDÚSTRIA BPASILEIRA
Requerente: José Jeronymo rires de
Souza
Local estabelecido: Estado da
Guanabara
Classe 36
Artigos: Camisas, camisas .sport e
blusõJs.
N9 781.585
I

Lesa Sparta
Porto Alegre- R. G. S.

1

O'cjea
Requerente: Casa -das Molas Ltda.
Local estaberecido: Belo Horizonte
— Minas Gerais
Nome Comercial
N9 731.593

Unibir
rrAY;stria Brasileira

Requeern te : Samuel Sukiennik
& Irmão
Local estabelecido: Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul
Classe 33
Título
No 781.155

WORKALIN

Requerente:
S. A. — -D istribuidora de Produtos Farmacêuticos e
de Toucador
Local estabelecido: Em Pôrto Alegre
Estado do Ri ()Grande do Sul
Classe 3
Artigos: Substâncias químicas, produtos e preparados P ara se rem usados na medicina ou na . farmacia.
N9 704.594

Requerente:" Epson). veterinary

Remedies Limited
Local- estabelecido: Inglaterra
Classe- 2
Artigos: Substâncias , preparações. • e
produtos veterinários; remédios para
, fins veterinários.
N9 781.590

ovosui

0550'

1

GAZ

Indústria Prasileira

MASAMA

Classe 4
Artigos : Madeiras em bruto e beneficadas.
N9 '787,608

Indústria Brasileira
Requerente: Cooperativa
nicula Pompeia Ltda.
Rio Grande do Sul
•
Classe 42
Agual, bsnte, aperitivo, biter, conhaque, fernet, gemados, genebra, gin,
kümel, .licores, quinados, min, suco
de uva com álcool, uísque, vermute
vinhos e vodka.
N9 781.601

!MI

co,Wa sãaooca
Requerente: auritex Ltda.
Local: Estado do Paraná
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário , roupas
feitas, pa.ra homens, senhoras e crianças. a saber ;anáguas, blusa blusões, ca,içados capas, calças, èninelos, cintos, calç
ões, cuecas, chapéus,
Requerente: José Moreira da Silva graVatas, lenços, lingsaies meias, piLocal estabelecido: Belo norizonte jamas, roupas de brim, sandálias,
k
— Inas Gerais
shorts, vestidos.

Requeernte: G entlemen 's Club
Local: Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara
Classe 33
Artigos: Título de Estabelecimento
N° 781.603

Requenente: Moraco Representaçõea
Ltda.
Local estabelecido: Rio de Janeiro,
Indústria Brasileira
Guanabara
Classe 47
Artigos: Gás para isqueiro.
N9 781.604
Requerente: Cia. Novosul Indústria,
Comércio e Administraço
Local estabelecido: era Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul
Classe 16
-•
Artigos: Caibros, caixilhos, estacas,
e'-N adrias, forms, janelas, madeiras
construções, parquetes„ placas, para
Indú s tria B rasileira
p avimentação, material isolante conM amadei ra San
a t a Maria
tra frio e calor, pisos, ripas e rodapés, Requeernte:
.
LtdaBG
.
tacos, vigas, vergalhões e venezianas.
Local es t a beleci d o:
PaN o '781.597
raná

iltIXISTRIA BRASILEIRA

°°\\

GENTLE
MEN'S
CLUB

Retqeretneo I. R. , IANNINI -—Comércio e Indústria Ltda.
•
Local: Minas eGrais
Classe 41
Artigos: Alho amendoim, baunilha,
cebolas cravo, dendê. herva-doce,
louro, mostarda, môlhos, massa de
tomate noz-moscada, oleod andaddp
tomate, noz-moscada, óleo de gergelim, páprika, pimenta, sal e vinagre.

Requeernte.: ' S.A. Farm aceutict
Italia.
Local estabelecido : Milão Itália
• Classe 2
Artigos: Substucias e preparações
químicas usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e • para
fins sanitários .
NO 781.807

JOHNSTON
Requerente: schlurnberger Technology
Corporation Local estabelecido: Hounston, Est? do
do Texas, E. U. A .
Classe 8
Artigos: Equipamentos de obturador
e tampão de ponte para uso • em furos de poços abertos e revestidos.
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MARCAS DEFOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da 'data da publicacão começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão aplesentar sun 07: ?...'„ZA..,s ar. r.zpartamentR
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que • se julgarem prejudicados COM lk concessão do registro requerido
TERMOS DE NS. 781.620 A 781.813
DEPOSITADOS EM 14-12-66
N9 781.620

N9 781.623

N9 781.627

N" 781.631

ETAL
- EMPREZA DE
TERRAPLENAGEM E
, ASFALTO LTDA

'
!

I .f
(

•

Dr. CA N A

(VI
2.J

Pn 11 H'hiP 1 ' r11 1
-

III2

44,4 tem.,

d,

1..

Requerente: Edinaldo Rodrigues
Chaves
Local estabelecido: Pernambuco
Clase 41
Artigos: Bebida

Requerente: Velas Benta
Estado de Pernambuco.
Artigo: Indústria e comércio de
velas
N" 781.624

•

ETAL — Emprêsa de Terraplenagem
Requeeente: Expeesso Mirascl. Ltda.
e Asfalto Ltda.
Local estabelecido: Goiás
Bahia
Classe 38
Artlgos: - Impressos de uso exclusivo
Nome Comercial
da requerente a saber: passagens:
N" 781.632
recibos; cartões comerciais; envelopes;
blocos de . papel de oficio com timbre;
pas-,,as para processos; livros fiscais e
blocos dara rascunho com timbre.
N9 781.628

SICOL S A
INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Sicol S. A. Indústria e Comércio
Bahia
Nome Comercial
N9 781.633

GL,

A MAIS BELA
MULATA DA
BAHIA

N9 781.621

Requerente: Industrial e Exportadora
Mogno Ltda.
Local estabelecido: Araguaina.

-

uh

Golas
Reouereni ,e: Amélia Mendes da Silva
Classe 4
Estado de Pernambuco
Ribeiro e Edmundo
Artigos: Madeiras em bruto e parei- lAntônio Sampaio
Nome
viana Ribeiro
, almente preparadas
Bahia
N9 781.625
N9 731.629
C:asse 32
Aplicação: Ccneurso de Beleza, com
!propaganda e promoções dn rádios,
. televi ões e impressos
N9 781.634

I

A MAIS BELA
MULATA DO
BRASIL
Requerente: Agro Industrial de
Requerente: Amélia Mendes da Silva
Ccealinho Ltda.
Pernambuco
Local estabelecido: Goiânia — Goiás Requerente: waller Leite e Wagner
R r.r1 ueren tes • An tono Sampaio e
Artigo: Confecção de bolsas com
Clas:e 41
Bertéli Sinei
Edmundc., via na Ribe;ro
aplicação de flOres
Artigos: Peixe3 e seus derivados — Local e tabe:ecido: Gaiinia — Goiás
Bahia
Farinha de Weixe — Sal — Carnes
Classe 38
em conservas
N9 781.622
Classe
32
Artigos: Talões de notas (fiscais e
pedidos), duplicatas, faturas, cartões. Aplicacão: Concurso cie Beleza, com
de visita s, convites de casamento, con- propap^,anda e promoções em rádios,
televiões e impressas
vites comerciais, convites de formatura, boletins, guia de recolhimento de
.N ,;• 781 : 63.5
impo,to estadual, federal e municipal, etc.
N 9 781.630

NORDESTE PROJETOS

Requerente: Nordeste Projetes
Pernambuco
Titulo de Estabelecirriento

TL

SALÃO DA
CULTURA
PROMONORTE

Requerente : Sn ii te e' ., re Promoções
e Vendas S,C
Einprêsa. de
Requerente: Etal
Requerent e: Incorocrradora e
Estado da Bahia
Terraplenegem e Esfalfo Ltda.
Constru t ora Lu2inno Ltda.
Bahia
Local estabelecido: Es t ado de Goiás
Classe 50
Classe 50
Classe 25
Aplicação: Como Marca de acôrd0,
Artigos: Arquitetura. plantas, dese- Aplicação: Serviços de Terraplena- 'com o Art. 93 do Códien da Proprienhos, projetos e magnetes para cons- igem e Asfalto. Construções de Estra- dade Industrial, Decreto-lei n 9 7.905
das, e Pontes
truções
de 27 de *nosto de 1945 1

Me-
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MARCAS

!DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com e art. 130 do °Migo de Propriedade Industrial. Da data da publicação começar
• correr o prazo de 111 Jim paz"- o deferimento do pedido. Durante eme prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Imbuída, aqueles que si julgarem prejudicados com a concessão do regL9tr) requerido
N 9 781.637

-11

N9 781.643

BE T E X iNDUS1 RIA
DE COLCHÕES,
e MOVEIS E ACOLCHOADOS LTDA.

N9 181.651

N9 781.647

IMPORIADORA MINO
CHAEL

Requerente: Betex Indústria de Colchões, Móveis e Acolchoados Ltda., Requerente: Trevo, PUblicidade Ltda.
Bahia
Enderêço: Rua José Loureiro, 133 —
Nome Comercial
1 7 9 andar ,cjto. 1.701 — Paraná
N . 181.638
1VIanutatura,
Requerente: Michael
Classe: 32
Importação e Comércio de HeliograN9 781,644
vuras e artigos elétricos Ltda.
Artigos: Comércio de artigos elétricos
Classe: 8
N9 781.648

Estado do Rio Grande do Sul
Requerente: Importadora Miro Ltda.
Artigos: Peças e Acessórios
de Máquinas
Classe: 6
N 781.652

^

BETEX
IND BRASILEIRA

Requerente: Betex Indústria de Col I
chões, Móveis e Acolchoados Ltda.,
Bahia
Classe: 40
Aplicação: Colchões, móveis de aço,
madeira, metal, vidro. Acolchoados
—
No 781.639
EI1
WSW-

ROMA • produções publicitárias

GARAGE
Requerente: _Roma — Produções
Publicitárias Ltda.
Artigos: Propaganda em Geral
. Classe: 50
N9781.645

MAtenes para COnstrueão e FERragens
LEOLJINAO.FORNEA

SENDER

CIA, LTQA.

Requerente.: Garage Sender Ltda.
Artigos: Comércio de garage
Classe: 50
N9 781.649

Requerente: Zequinão, Fornea & Cia.
Limitada
Local Estabelecido: Paraná
Nome Comercial
N9 781.640

"Al2.ÔLI-Co

GRÁFICA
JATO
LTDA.

AMAZONENSE
"AREJO llR'ASI

Requerente ;9 Pedro Pompeu Conte
Rio Grande do Sul
Classe: 50
N9 781846
Requerente: Gráfica Jato Ltda.
Endereço: Rua Nicolau Milder, n9 622
Paraná
Nome Comercial
N9 781.642

e Laoi'9 :1)6q$ etaoin shrdlu
Festa Nacional do Vinho e Exposição Agro-Industrial, Rio Grande
do Sul
Classe: $0
Insígnia
N9 781.633

A

I.
Rio Grande do Sul
Amazonense
Limitada
Artigos: Materiais para construção
Classe: 16
N9 781.654

Requerente: Madereira

Requerente: Comércio de Vestuário
Varejo Brasil Ltda.
Artigos: Comércio de confecções
Classe: 36
N9 781.650

`ts

'PRESIDENTE VARGAS

TREVO
PUBLICIDADE
LTDA.

Requerente: Auto Viação Presidente
Vargas Ltda. Rio Graude do Sul
Ramo de Negócio: Transpott,-; co e ivo
de passageiros em ônibus
R6qUerente: Trevo, Publicidade Ltda.
Classe: 33

PONDEROSA
CONFECCOES JUTEX

Requ2n. rtr.,Confee:Áir,s Jutex Ude.
Art:2;w: cerni,reio de confecções
Clas..e 30

• eente: Granja Ponderos:. Ltdo
ocal: Rio Grande do Sul
Artigos: Agrícolas e Pecuários (Ag.ritultufa, Avicultura, suinocultora
e cunicultura
Classe: 41
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ARCAS DEPOS,IT4L)/NS
a

.N113110240 leito de scOrdo com o arb 13a do Có(igo de
eimorletio 11,11w.nal
12a na . a . 111 oatt.o,a,:ao
OW02 n piewL0
' 4e 60 dica para o deferimento do pedida Durante 8:,sa prz.vt: ucala:ão apta-,enter
-•r- u 1):-pu n tuuleine
netoinal . da Propriedade Industriai aqueles que ao palu r fln prejuOlvorlo3 coro o Conce.;:.ao
Ec1;aro refitiPrle

N9 781.653

• Ar t igos: Medicamentos peotimarlas e
acass ijries de fa-,nuf:cia
Class: 3

N" 781. (;:a

N y 781.52

EIIROPAM

CAF SOH123
CHARMANTE MODAS REMIRINAS

Requerente: Europuni — Brasileira,
Imp ortação e Exportação Ltda,
Local estabelecido: Rio Grande
Requerente: Importadora de Rolado Sul
mentos RolimanL tda.
Artigos: Produtos Alimentícios IndusArtigos: Rolamentos
trializados, Importação e Exportação
Classe: 6
Classe: 41
N9 781.65-6 NO 781 . SSP

Local estabelecido: Rio Grande
do Sul
Requerente: We. •,si.ei.,:er Irmãos S.A.
Indústria e Comércio
Marca: Café Soberb
Artigos: Café moic1(
Classe: 41

' RIO Grande do Sul

Callfilf/ITAGtrá

ÁILI?

Local estabelecido: Rio Grende
do Sul
Artigos: Comércio de confecçóes
Classe: 36

781.61‘i

Ne 781.683
Reguei ente: Plásticos Delta Ltda.
Local estabelecido: Rio Grande

do Sul

Artigos: Objetos plásticos

Classe: 59

Requerente: Cartonagem Saile Ltda.
Artigos: Caixas de Papelão
Classe: 50
—
N9 781.633

Locai estabelecido: Rio Grande
• do Sul
Requerente: Industrial Sarandi de
Artefatos de Metal Ltda.
Artigo: Artefatos de metal e algodão
Classe: 50

10 781.660

N'" 751.867

AVENIDA
!

Local estabelecido: Rio Grande
_ do Sul
Requerente: Águia Publicidades Ltda.
!
Artigos: Publicidades em gera2.
Classe: 32

Requerente: Roque Wi/son do, Santos
Bania

Classe 25
Aplicação: Estátuas, estatuetas, frutras de vidro, figuras de ornatos, gravuras, imagens, mulduras ,obras artísticas, obras de pintura, suportes
artísticos para vitrines
N9 781.657

Requerente: Casa de Móveis
Avenida Ltda.
Artigos:. Móveis
Local estabelecido: Rio Grande
do Sul
Classe: 40
NO 781.661

NAVEGANTES

NO 781.684

NODNigiNA

I

N.),0

Local estabelecido: Rio Grande
do Sul
Requerente: Serviço de Abreugrafia
do "49 Distrito" Ltda.
Artigo: Serviço de Abreugrafia
Classe: 50
-- —
NO 7R1 . SP

PARMXCIA SÃO LUCAS

Requerente: Auto Viação Navegantes Ltda.
Local estabelecido: Bio Grande
do Sul
Arti
g os: Transporte coletivo de passageiros de ônibus
Classe: 33

Requerente:: Farmácia São Luces
Limitada
Local estabelecido: Rio Grande
do Sul

Local estabelecido: Rio Urantle
do Sul
Requerente: Moderna — Indústria ctí.'?.
rstofados
Artigos: Móveis de Metal', Vit720
madeira, estofador ou não: Colchães
e acolchoadas Arar., moveis
Classe: 40

Requerente: Organixação Nacional cio
Em p reendimentos Onel Ltda.
Local estabelecido: Estado da
Guanabara
Distinguir: planejamentos, or g anização e constituiç go 6.3 clubes, assotiac8es recreativas, desportivas e soefoe
dade culturais, por ordem e conta dO
terceiros beni como compra e venda
de materiais de escritório
Classe: 33
•
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Publicação feita de ao0rdo com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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e correr o prazo de 60
ssaaas.... Nacional da

,

N9 '731.670

N9 781.672
Artigos: Para (distinguir; águas gazozas artificiais, bebidas espurantes
sem álcool, guaraná, gazosa, essências para refrigerantes, refrescos, refrigerantes5 soda, suco de frutas, sifões e :oaropes
Classe: 43

la9 781.674

veterinários, raticidas, remédios,
bão desinfetantes, vacinas e

sa-

unguentas

N9 781.679
Estabelecido em SãoPaulo
Classe: 1
Artigos: Para distinguir como marca genérica: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias,
na fotografia e nas análises quimi.
cas. Substâncias e preparações qui,.
icas anti-corrosivas e anti-oiddantal

N9 781.673
Requerente: Instituto Adventisia de
Ensino
Estabelecido em: São Paulo
- Classe: 41
Artigos: . Para distinguir produtos
COLLECIIAL
alimentícios em geral, rações balanNa 781.680-682
ceadas e alimentação para aves e
animais, lacticínios em geral: Amido,
araruta, azeites comestíveis,- azeitonas,
alpiste, alfafa, aveia, açxicaa, arroz, Requerente: Instituto Adventista de
amendoim avelãs, amendoas, 'ameixas;
Ensino'
11OIRASSOLISO
alho, balas, bombons, biscoitos, bolaEstabelecido em: São Paulo
nRA
hauSTRIA
BSRASItt
Indiistria Brasileira
chas, banha, Mios, bolos gelados, baClasse: 41
calhau, batatas, balas de mascar,
bombocados, côco, caramelos, cravos, Artigos: Para distinguir produtos
café, chá, chouriços, carnes em geral, alimentícios em geral, rações balan- Requerente; Orval Indústria e Cocereais, creme de leite, canjica, cro- ceadas e alimentação para aves e ani- mércio de Produtos Químicos Ltda.
quetes, coalhada, confeitos, crocan- mais, laticinioc em geral; Amido,
Estabelecido em: São Paulo
Requerente: Anderson, Clayton 81
tes, cebolas, camomila, cominhos, co- araruta, azeites comestíveis, azeitoClasse: 48
Co., .A. Indústria e Comércio
chinhas, chocolates, cacau, canelas, nas, alpiste, alfafa, aveia, açucar, arEstabelecido em São Paulo
colorau, condinientos para .alimentos, roz, amendoim, avelãs, amêndoas, Artigos: Para distinguir artigos de
Classe: 43
e colorantes, doces de amendoas, de ameixas, alho, balas, bombons, bis- -toucador e perfumaria em geral:
amendoim, de nozes, de castanhas e coitos bolachas, banha, bólos gelados, água de colônia, água para a pele, Artigos: Para distinguir; águas gafrutas sêcas cobertas com chocolates, bacalhau, batatas, balas de, mascar, batom, brilhantinas, cosméticos para sosas artificiais, bebidas sem álcool,
doces, extratos para doces, drops, do- baunilhas, bombocados, côco, carame- o cabelo, cremes para a pele, cosmé- guaran , gasosa, essências para /*ces gelados, doces de leite simples e los, cravos, café, chá, chouriços, car- ticos para a pele e para os cílios, de- soda, suco de frutas, sifões e xaropes
pilatórios, desodorantes, esponjas, escompostos, doces de frutas em conem gerai. cravos, cereais creme tojos de perfume, escovas para touClasse: 42
es servas, preparadas em massa, em nes
de leite, canjica, croquetes, coalhada, cador, laquês, pasta para dentes, pó
Artigos:
Para
distinguir: aguardencalda, em compota e em geléias, es- confeitos, crocantes, cebolas, camosências para condimentos e prepara- mila, cominhos, cochinhas, chocola- de arroz, rouge, sabonetes, sachets tes, aperitivos, bitter, brandy, coe talco
nhaque, cervejas, essências para beção de alimentos, empadas, ervilhas, tes, cacau, canelas, colorau, condibidas alcoólicas, femet, gyn, licores,
feijoada, farinhas alimentícias de ce- mentos para alimentos, e colorantes,
N9 '781.675
nectar, punch, rhum, suco de frutas
reais compostas • ou não, féculas, flo- docas de amêndoa, de amendoim,
Classe: 47
com álcool vinhos, vinhos quinados,
cos, frutas sécas, passadas e cristali- de nozes, de castanha' e frutas sêéas
vinhos espumantes, vermoutes,
zadas, frituras, farêlo, fubá, fermen- cobertas Dom chocolates, doces, ex- Artigos: para distinguir combustíveis,
vodka e uisque
tos, frios, feijão, frutas naturais, fe- tratos para doces, drops, doces gera- lubrificantes, substâncias e produtos
no forragens, flócos açucarados de dos, doces simples e compostos, do- destinados à iluminação e ao aqueClasse: 41
milho, farinhas de traso, farinhas lac- ces cie frutas em conservas, prepara- cimento: álcool motor, carvão a gás Artigos: Para distinguir: azeitonas,
teas, farinhas de mandioca, farinhas das em massa, em calda, em compota hidrocarboreto, gás metano butano carnes em conserva, cereais, condide milho, farinhas de rôscas, geléias, e em geléias, essências Para condi- e propano, gás engarrafado, gás li- mentos para alimentos, doces, flocos
goma de mascar. granulos, grão de mentos e preparação de alimentos, quefeito, gasolina, graxas, lubrifi- de cereais, geléias, gordtir'as animai*
bico, gorduras em geral, óleos de empadas, ervilhas, feijoada, farinhas, cantes, óleos destinados à ilumina- e vegetais, compostos ou não, gorducoco. erva-doce, erva-mate, mghurt, alimentícias de cereais, compostas ou ção e ao aquecimento, óleos para ras hidrogenadas, leite em pó, maiolaticínios em geral, línguas, legumes não, féculas, flocos, frutas sêcas, pas- abortecedores, petróleos e querosene neze, margarina, massas alimentl.
em conservas ou não, leite em pó, e sadas e cristalizadas, fríturas; farécias, óleos comestíveis, pasta dét
N9 781.676
condensado, lombos, lentilhas, lingui- lo, fubá, fermentos, frios, feijão, fruamendoim, pós para pudins, queijos,
Classe: 46
ças, molhos, mostarda, mel; morta- tas naturais, feno, forragens, flócos
rações balanceadas, refeições enlataEstabelecido em São Paulo
tela, massas alimentícias, margarina, açucarados de milho farinhas de tridas, suco de frutas para fins
fiambre, malte, massas de -tomates, go, farinhas Iacteas, farinhas de Artigos: Para distinguir: amido, alalimentares
maionezes, mandiocas, noz mandioca, farinhas de milho, fari- vejantes, anil, água lavadeira, cêra
par a soalhos, pó, detergentes, esmoscada, óleos comestíveis, pastilhas, nhas de roscas, geléias, goma de ponjas
Ns 781.683
para limpeza, fósforos, lã de
pralinés. pudins, pizzas, pães, piekles, masrar, ,granulos, grão de bico, goraço,
pomadas
para
calçados,
palha
panetones. passóeas pós para pudins, duras em geral, óleos de cõco, ervapolvilhos, palmitos, pipocas, pimenta, doce. erva-mate, ioghurt, laticínios em de aço, preparados para polir e limpeixes em geral, mariscos, crustáceos, geral, línguas, legumes em conser- par madeira, vidros e objetos, sabões em geral, sapanáceos
moluscos, paios. pastéis, puxa-puxa, vas ou não, leite, leite em põ, e cone velas
pirulitos, quefir, quirélas, raspas, densado, lombos, lentilhas, linguiças,
rôscas, sal, saga, salsichas, salames, molhos, mostarda, mel, mortadelas,
No 781.677
suco de tomates e de frutas para fins mas,,aS alimentícias margarina, fiamEstabelecido em São Paulo
alimentares, sanduiches, sopas enla- bre, malte, massas de tomates, milho,
Classe: 3
tadas, sumo -de frutas, sorvetes, se- maioneses, mandocas, az, moscada,
mentes de girasól e sementes para. óleos comestíveis, pastilhas, pralins, Artigos: Para distinguir: como marpássaros, torradas, tortas, tapiocas, pudins, pizzas, p'ãeS, pickles, pane- ca genérica: Substâncias químicas,
tâmaras, tortas de algodão, vinagre, tones. passôcas, pós para pudim, pol- produtos e preparados para serem
usados na medicina ou na
torrões, xarques, toucinhos diefumados vilhos, palmitos, pipócas, pimenta,
farmácia
•
e uvas passa
peixes em geral, mariscos, crustáceos,
, IIPA,
Classe: 41
moluscos, paios. pastéis, puxa-puxa,
N 9 781.678
pirulitos, quefir, quirelas, raspas
Estabelecido em São Paulo
No 781.671
aôscas, sal, saga, salsichas, salames,
Classe: 2
Artigos: Para distinguir: aguaraen- suco de tomates e de frutas para fins
teu, aperitivos, bitter, brandy, sonha- alimentares, sanduiches, sopas enla- Artigos: Para distinguir substâncias
qçte, cervejas, essências para bebidas tadas, sumo de frutas, sorvetes, se- e preparações químicas usadas nas Requerente: Manufatura Sul Aine•
ricana de Tabacos S. L.
410Oólicas, fernet, gin, licores, nectar, mentes de girasol, e sabonetes para agricultura, na veterinária e para
Estabelecido em: ESt. de SP.
bunch, rhum, suco de frutas com páasaros, torradas. tortas, taolocas, fins sanitários: Adubos, barat!cidas,
alcool, vinhos, vinhos quinados, vinhos tâmaras, tortas de al ssodão, vinagre, carrapaticidas, desinfetantes, defuClas,se: 44
espumantes, vermouthes, vodka e
torrões, xarques, toucinhos defumados madores, fertilizantes do solo, fungiulsque
e IIVRS, passa
cidas, germicidas, herbicidas, inseti- Artigos: Para distinguir: cigaryla
Classe: 42
"lasse: 41
cidas. microbicidas, óleos para fins
e cisar' ilhas
•

u00,11 01.
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1d

No 781.685

Classe: 41
Artigos : amêndoas, amendoim, balas,
biscoitos, bolachas, bolos, bombons,
chocolates,
confeo1 os,
caramelos,
compotas, doces, drops, goma de
mascar alimentícias, pães, pirulitos,
pralinés, pudins, torradas e torrões
/n1•9 '781.690

Classe : 41
Artigos : amêndoas, amendoim, balas, •
biscoitos, bolachas, bolos, bombons,
cortf e,
chocolatts,
caramelos,
compotas, doces, drops, goma de
mascar alimentícias, pães, pirulitos,
pralinés, pudins, torradas e torrões
N9 781.693
•

R quercnte: André Gilberto Jacobsen
Estabelecido em SiloPaulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
malha: Anáguas, blusas, blusões,
calças, combinações, calções, emitas, camisolas, camisetas, jaquetas,
casacos, luvas, meias, maiôs, pulover,
pijamas, saias, sweater, shorta,
vestidos
Nv 781.686

IR eq ueren te: C. M. C. Centauro
Moto Clube
Estabelecido em SfloPaulo
Classe: Nome civil
N9 781.688

ri

—4

MUI Sr RC
— <

Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S . A. —
São Paulo
Classe : 41
Artigos: amêndoas, amendoim, balas,
biscoitos, bolachas, ,
bombons,
caramelos, chocol,tes, confeitos,
compotas, doces, drops, goma de Requerente : Indústria cte rrocati os
~Pear alimentIcias, pães, pirulitos,
Confianca
pralinés, pudins, torradas e torrões
o Paulo
NO 781.691
Classe: 91,
Artigos: amêndoas, amendoim, balas,
biscoitos, bolachas, bolos, bombons,
caramelos, chocolates, cor feitos,
compotas, doces, drops, goma cie
mascar alimentícias, pães, pirulitos,
pralinés, pudins, torradas e torrões
N9 781.694
Requerente : Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S.A —
São Paulo
Classe: 41
Artigos — Piruli tos
N9 781.695
Requerente: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S . A. —
São Paulo
Classe: 41
Artigos : amêndoas, amendoim, balas,
biscoitos, bolachas, bolos, bombcos,
caramelos,
confeitos,
chocolates,
compotas, doces, drops, goma de
mascar alimentícias, pães. pirulitos.
pralinés, pudins, torradas e torrões
N9 781.692
r-

/ 1 I

I

e

R que: - ent - : ln-"ú ia ri; Prod to' os
Alimentic'co-; C,....14-an-a S.A.
s 0 rau'o

PRETC

•
Requerente: Inchlatria de Produtos
Alimentícios Confiança S. A.
São Paulo
Classe : 41
Artigos: Amêndoas, amendoim, balas, biscoitos; bolachas, bolos, bombons, caramelos, chocolates, confeitos, compotas, doces, drops, goma de
mascar, geleia, massas alimentícias,
pães, pirulitos, praiinés, pudins, torradas e torrões, na classe 41
• (quarenta e um)
-N9 '781.689

'1

NO.

C 11 C CENTAURO

MOTOR CLUBE.

N9 781.69'

.•

:

gos :
:( a s , loien:lo:in, balas, biscoil 1.s, brauh. s,
bons, et).* r.meles, chaco*a.
eumpo, as, C.oce 4, cl: .op.o, goma de
masca r , gtleia, ma-sa a:irl.-anu.: , as,
paes, pirtri
tor
p
rack's e to..rocs
^
N' 731.623

Requerente: In dústria de Produt os
Alimentício , Confiança S. A.
São Paulo
Classe 91
krtigos: amêndoas, amendoim balas,
biscoitos, bolachas, bolos, bombons,
caramelos, chocolates, confeites, c'an potes, doces. drops, goma de mascar, geleia, mossas alimentícias pães,
pirulitos, pral Inês. pudins. torradas
e torrões.
—N 9 781.1391
Classe 38
Arti g os: Caixas de papelão p111
acondicionamento de pirulito toffe.
—
—
———
N9 781.700

O
r.7
t,.'"

o

mzo
Cr.

iRequerent?: Indústria de Produtos
Alimentícios Confiança S.A . —
São Paulo
Class : 38 Artigos: Caxas dê pap p lã o para
acondicionamento de balas de gOrrit,
Requerente: Indústria de Produtos Rcquerent s?: Inçlústi ia d
Prodtr,os
Alimentícios Confiança S . A. —
Alimentícios. Confiança 5. A
são . Paulo
São Paulo

N9 '781.696
Classe: 41
Artigos: Balas

ClaSse 41
Artigos: Pirulito toffee.
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Publionlo feita de atiOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da 'publicação começai a
prazo poderão apresentar suas oposições ao Deoarusamasta
Carrat o prazo de 00 dias para o deferimento de pedido. Durante ame
. Nacional da Propriedade Industrial aqueles que is lula irem prejudicados com a oube:is:o de reg istai, requ--)itab
-•nnne* •nnn•n••n•n......
781.701

N9

781.106
Classe 41
Artigos: amêndoas, amendoim, balas,
biscoitos, bolachas, bolos, bom5ons,
caramelos, chocolates, confeitos, compotas, doces, drops, goma de mascar,
geleia, massas alimentícias, pães, passoquinhas, pirulitos, pralinés, pudins,
torradas e torrões.

N9 781.712

N9

N9 '781.707

CARA DE: GATO
I NDU 'ST R I A BRAS I LEI RA

EDIFICIO

Classe 38
Artigos: Caixas de papelão para
acondicionamento de pirulito toffee.

'

781.702
Classe 41
Artigos: Pirulito toffeo.
N9

Classe 38
Artigos: Caixas de papelão para
^"”ndicionamento de droos.
781,708
Classe 41
Artigos: Drops.N9

Requerente: José Augusto Araújo
Local estabelecido: Estado da
Guanabara
Classe 33
Titulo.
•
14

N9

781.105

MARITTË
CABELEIREIROS
Revista
Nisto de Servico

Classe 38
Artigos: Caixas de papelão para
acondicionamento de balas.
le,01n141.1..
N9 781.710

;

;i

Classe 41
Artigos: Balas.
N9 781.111

Fazenda de Férias
1NoVa Orleans
Classe 38

irttgos:

vablas de papelão..

Requerente: Ulderlco Pire, dos
Santos.
Classe 33
Titulo de estabelechnento.

REFRIGERANTE .

UMALCOOL-PROMOGASVP~

$

IENÉAS S,WW!ORANO.K.

9 781.714

N9 781.718

Classe 38
Artigos: Caixas de papelão para
acondicionamento de pirulitos de
chocolate.

CAJUVIIT A tvli

SANTO AGOSTINHO

Requerente: ,Maritté Cabeleireiros
Ltda.
Estado da Guanabara
Classe 33
Titulo

l
1

ROMULO

Requerente: Galeria Rômulo Tecidos
Requerente: José Francisco dos
e Confecções Ltda.
Santos.
1
Local estabelecido: Salvador
Local estabelecido: Pernambuco.
Estado da Bailia
Classe 41
Classe: 36
Artigos: Doces, balas, bombons, caArtigos: Artigos da classe
ramelos, frutas em compotas, bolos,
pães, arroz, açúcar, feijão, farinhas
NÇ, 781.720
alimenticia,s, carnes, peixes, leite,
manteiga, queijos, .café, Óleos comestíveis, batatas.
N9 781,713

N9 781.704
Classe 41
Artigos: Pirulito de chocolate.

N" 781-'719

Requerente: Federação Nacional do
Comércio Varejista de Combustíveis
Minerais e de Garagens
Local estabelecido: Estado da
Guanabara
Classe 32
Artigos: Revista (tipo boletim) .
N9 '781.711

BEITE0 — PLANEJAMENTOS
AGRO —IND'USTRUIS 8.C."
Requerente: Seitec — Planejamentos
Agro-Industriais S. C.
Local estabelecido: São Paulo
Nome Comercial
Nv 781.118

Requerente: E. Simplicio & Cia.
Local estabelecido: Palmeira
dos Indios
Classe: 43
Artigos: Artigos da classe
N9

781.721.

POTY
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Cerâmica Poty Ltda.
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bahia
Classe: 15
Artigos: Artigos da classe
10 781.722

AMUAR
Requerente: Almigear, Construção,
Representação e Conta Própria Ltda.
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bahia
Classe: 18
Artigos: Artigos da classe
•
N9 781.123

WILLIAM
INDÚSTRIA BRASILEIRA

.GALERIA ROMULO
TECIDOS E CONFECÇÕES gDA,
Galevia .1Vanula

e Confecções Ltda.
Local estabelecido: Estado da Bahia
Nom e romercial

Requerente: Pedro Deocleciano
Almeida
Local estabelecido: Arapiraca
Estado de Alagoas
Classe: 36
Artigos: Artigos da classe
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PREDILETO
MYSTRIA BRAS1LEMA

/Requerente: "Ircal" Indústria
de Refrigerantes e Condimentos
de Alagoas Ltda.
Local estabelecido: Maceió
Estado de Alagoas
Classe: 41
Artigos: Artigos da classe
N9 781.725
PADARIA
(ELÉTRICA RECIFE

Requerente: Delmiro Mendes
Vidal
Local estabelecido: Salvador
Estado da Baleia
Classe: 41
Gênero de negócio: Artigos:
Titulo de estabelecimento
e—
N9 781.726

NOVISTA
Requerente: José Mota
Local estabelecido: Arapiraca
Estado de Alagoas
Classes: 27 — 28 e 35
Gênero de negócio: Titulo
de estabelecimento
N9 781.727

CASA SOE
Requerente: Sociedade
de Representações Ltda. "SOREL"
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bahia
Classe: 16
Gênero de Negócios: Artigos:
Titulo de estabelecimento
No 781.728

VIVEM AS

•

PADARIA
NOVA AURORA

Requerente: Serafin Martinez
Companhia Limitada
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bahia
Classe: 41
Gênero de negócio: Artigos:
Titulo de estabelecimento
N9 781.731

hiSCAL
Requerente: Discai Distribuidora
de Calçados da Bahia
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bahia
Gênero de Negocio: Titulo
de estabelecimento

fiefiCtiPEs
Requerente: Maria Cavalcante
Lopes
Loca/ estabelecido: Arapira,ca
Estado de Alagoas
Classe: 33
Artigos: Titulo de estabelecimento
N9 781.733
.\\

PAPAR BRAS
Requerente: António elartinez
Fernandes
Local estabelecido: Salvador
Estado da Balite..
Classe: 41
Gênero de neeócio: Titulo
de eetabelecieicnto

aV 781.747

nADAFRiCA MECULTORS3 reeeeesteis
8414 DZIEUVOLVI=NTO 2C062130 LTDA.

Comercial
Requerente: Djalma Paulino da Silva Requerente:Nome
Consultoresi
Planafrica
Local estabelecido: Pernaelbuco
Industriais para o Desenvolvimeato
Classe: 43
Econômico Ltda.
Artigos: Um produto quimico para
Local estabelecido: São Paulo
alvejar tecidos
-ar
N9 731.748
N9 781.738

DE ARI

indústria Brasileira

Requerente: Técnica, de Mari S. A.
Local estabelecido: Paraná
Classe: 16
Artigos: Para assinalar e distingeir
genericamente os 'artigos da classe,
a saber: Material exclusivamente
para construção e adôrno de prédios,
estradas, como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas. Papel
para forrar casa
IT) 781.739

/

EaEWAR

Requerente: U. Sampaio Borges
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bahia
Classe: 46
Gênero de negócio: Artigos:
Sinal de propaganda
N9 781.730

RECHAG LTD

DE

RI

Requerente: Técnica de Mari S. A.,
Engenharia Civil
Local estabelecido: Paraná
Classe: 38
Artigos: Cartões comerciais e de visitas, cheques, duplicatas, enVelopes de
qualquer tipo, etiquetas impressas, faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos o
rótulos
N9 781.740

Requerente: Recimag Ltda.
Local estabelecido: Recife
Pernambuco
Classe: Nome comercial
N9

Requerente: Orvenclas
e Representações Ltda.
Local estabelecido: Salvador
Estado da Bebia
Classes: 33 e 38
Gênero de negócio: Artigos:
Título de estabelecimento
N9 781.7e9

=do; planejamentos industriais; ore
ganização e gerência de empresas; ic.
crutamento, seleção, formação e desenvolvimento de pessoal ern todos os
níveis hierárquicos; qualquer trabaaio
de consultoria e assessoria técnica de
empresa, entidade e governo

N9 731.737

N9 781.700

781.721

781.735

(1)

rDrE

Requerente: Sérgio Cabral
Local estabelecido: Recife
Pernambuco
Classes: 16 — 34 — 33
N9 781.38
~c9

ME

Requerente: Noticias da Indústria ae
Gráfica, Editora S. A.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Jornais, folhetos, revistas,
álbuns, prospectos, anúncios, stands
de propaganda, boletins, livros impressos em geral, programas de rádio,
de televisão e jornais de cinema,
circulares, cartas e despachos
Informativos
N9

'781.749

OPACO
Indústria Brasileira

Requerente: Representações SOMEG
Limitada
Requerente: OPACO — Comércio O
Local estabelecido: R. G. do Sul
Representações Ltda.
Classe: 32
Classe: 45
Artigos: Para assinalar e distinguir
Local estabelecido: São Paulo
genéricarnente os artigos da classe, a
saber: jornais, revistas e publicações
N9 781.75R
em geral: Albuns, Programas radio2ônicos; Peças teatrais e cinematográficas
N9 781.746
PLANAPRICA,

In(Sâstrie Brasileira

Requerente: Omlex S. A. — Organização Nacional de Importação
í Requerente: Maneie-leu — Consultores
3 Exportação
Industriais para o DesenvolVI-eente
Econômico Ltda.
Requerente: Pernambaeo Promoções
Local esteeekcido: Capital — SP
Local estabelecido: San Paulo
Limita&
Classe: 52
Local estabelecido: Recife
Artigos: Publicaeões parlôdicas, boleClasse: dO
Atividades: Estudos econômicos de tins, revistas, albuns e programaa
Pernemb aco
radiofônicos
Classe: Nome ccenercial
' qualquer natureza; pesquisas do mer-

•PillrãES
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' N9 781.758

N9 781.751

N9

781.761

N. 781.768

LAGO VERDE
4t0\

'ti\kkk:0\1‘

o

WIMULEIFLN
RequereMe: Indústria e Comércio
Labor Ltda.:
Local. estabelecido: Lago Verde,
Estado do Maranhão
Classe: 41
Artigos: Artigos "da classe
N9 -791.765

Requerente: Comercial Bahiana de
Autos S. A.
Local estabelecido: Salvador — Es-

• Requerente: Sérgio Sahione Fadei
Local estabelécido: Rio de Janeiro,
•
Estado da Guanabara
Classe: 33
•
Insígnia
N9• 781.755

tado da Bahia
Nome Comercial

a *
4e
g

N9 781,759
Requerente: Comercial Bahiana de
Autos S. A.
Local estabelecido: Salvador -Estado da Bahia
Classe: 6
Artigos: Artigos da classe
N° 781.760

Requerente: Bahiana Indústria e

mércio Ltda.

indústria Brasileira
Requerente: Artez Westerley Produtos
de Beleza S. A. •
Local estabelecido: E. da Guanabara
Classe: 48
Artigos: Agua de colônia, água de
lavanda, brilhantinas perfumadas; oesodorantes, fixadores para o cabelo,
água para após a barba, loções, óleos
perfumados para o cabelo e creme
para a barba
N9 '781.756

ectm

gelft

941

CO-

Local estabelecido: Salvador —

BAIIIRINAL
Classe: 11

Requerente: Indús,rias Reunidas
Osmeneies Ltda.
Local estabelecido: Salvador —
Estado da Bahia
Classe: 29
Artigos: Artigos da classe
N9 781.766

•

Artigos: Artigos da classe
—
N 9 781.762
Classe: 21
Artigos: Artigos da classe

tado da Bahia.
Classe: 41
Gênero de Negócio
Artigos: T. de Estabelecimento
N . 781.169

PALACIO DOS
PLAS TICOS
Requerente: Lima & Lima

Local estabelecido: Salvador —
tacla da lãahia.

Classes: 28 e 36
Gênero de Negócio
Artigos: T. de Estabelecimento

N 9 781.763
Classe: 38
Artigos: Artigos da classe

N° 781.770

.N9 71,0.74i4

ARTEZ WESTERIEY

CAPITC5110
Requerente: Capitólio Avenida Louças Ltda.
Local estabelecido: Salvador -- Estado da Bahia.

rtequerente: Artes Westerley Produtos
de Beleza S. A.

Local estabelecido: E. da Guanabara
Classe: 48
Artigos: Óleo para bronzear a pele,
ua, de colônia, água de beleza, água
'pe lavanda, creme para embelezamenço da cútis, desodorantes, loções, óleos
perfumados para o cabelo, pomadas
Para o embelezamento da cútis, perfumes, sais perfumados para o banho

Requerente: Jamil Silussa

Local estabelecido: Salvador —
Estado da Bahia
- Classe: 36
Artigos: Artigos da classe

Classes: 8, 14, 15, 34, 37, 40
Gênero de Negócio
Artigos: T. de Estabelecimento
N 9 781.771

N9 781.767

N9 '181.757

Ideal

jCAFÉ,MIRON
INDÚSTRIA i3RASILEIRitá
Requerente: Clodomir Leite de
Oliveira
Local e§,tabelecido; Lago da Pedra,
Betado dw'litarantgo
Ciosa: 41

Artigos: Artigos da dane.

Requerente: Indústrias Reunidas
Osmenezes Ltda.
Local estabelecido: Salvador —
Estado da Balda
Nome Comercial

Requerente: Panificadora Ideal Ltda.
Local estabelecido:: Salvador — Es- tado da Bahia.
,
Classe: 41
Artigos: Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCr$ 0,05

Requerente: Alonso Villar & Cia.
Local estabelecido: Salvador — Es- tado da Bahia.

Classe: 41
Artigos: T. de Estabelecimento

