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DEM-PAUTO NAC806ÍAL
p ia PROPMEDADE INDUSTRIAL,

Serno de, Recepçâo,

Bniormaç'ão e ExpetMo
Rsipediente as 19 âe janeiro de 1970

Notificação
Ficam notilicados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
este 'Departamento no prazo de 60
dias, a rim cie efetuarem o pagamento da taxa einal para que eejam esMCiiclOs os crtificados.
Tênnos z
<I° 479.096 - Adelson Alves de
Andrade.
Lanprasa de viodas
N" 490.843
(3, A.
N" 486.221 - Representações e
iaerviços de 'Secretarias Poliglota Liinitada.
N9 491.917 •• Alumínios Chohfe
iatda.
No 498.433 - Mieronal S. A. Aps?alhos de Precisão.
g o 521.128 - Shell International
.?etroleum Company Limited.
No 562.753 - Estarapana Sâo ThoOaz S. A. Comércio e Indústria.
ProinotoNo 562.803 - Promeg
de Melhoramentos do Estado ris
uun a bar a Ltda.
.19 568.343 - Promeg Promotoaa de Melhoramentos do Estado da
Guanabara Ltda.
NO 571.465 - Industria, e Comarelo
de Cerâmica S. A. Sooeran.
j4'2nPromoplan
NO 583.244:
oraendimentcs e comércio Ltda.
No 585.743 -- Editefte, an S. aa.
aanha Ltda.
Mercadinno Vila
No 585.751
tabaraba Ltda.
N9 589.807 .- Ronrico Corporation
(Cia Pôrto Rico).
No 5e0.103 •-- Casa Cinelli ae Ma,
aainas para Escritório Ltda.
ar 592.563 - Asberit S. A.
ST' 301.860 -• Comercial São afar, 103 Ltda.
W° 605.807 - aUes 8. A. Uives':Unentos Crédito e Financiamentos.
»V 610.170 - Auto Motor ImpaaWçao Indústria e Comércio S. A.
N9 617.096
Assessoria Brasileira
•ie Turismo Ltda.
^a" 617.098
Walter Paavius
Arruda.
•
NO 617.100 - Aasessoria Brasileira
ae Turismo Ltda.
N9 621.670 - Condor Filmes Ltda.
NO 623.016 - Plástica Americana
Ltda.
N9 624.227 -- °ata, laxam w Cia.
Ltda.
N9 625.996 - Marcovan Ferragens
Comércio e Indústria Ltda.
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JDUST IAL
N o 626.674 --- Criações Tiquinho
Ltda.
Oliveira h Portella
N9 626.776
Ltda.
No 627.269 - Chiyoko Kawabe.
N9 627.536 - Simons Plast 'naustria. e Comércio de Artefatos de Piasticos e Afins Ltda.
To 627.807 - Fábrica de favais
L. R. Ltda.
NO 627.844 -- Caribe Imóveis Limitada.
Bonato &C ia. LiN9 62 .943
mitada.
NO 628.010
Bar e Lambe Sessenta Ltda.
- No 629.340 -- Egicio Coelho da
Silva.
N9 629.524 - Associação Bancaciente Bonfigliolo.
NO 629.598 - Duarte Rui de Melo.
N9 629.823 -- Músicas e Instrumentos Casa Manon S. A.
No 630.620 - Bramora Mercantil
Agrícola Ltda.
No 640.488 - Dr. Carlos Henilaue
Bessa.
NO 640.534 - EPIC
Editora, Pu.
blicidade, Indústria e Comércio. S.
e Suely Ribas Fabres.
No 640.543 - Disrtibuidora Record
da Serviços de Imprénsa Ltda.
N9 640.560 - Café e Bar N. 8.
ch Divino Amor Ltda.
ai'? 640.571 - Emidio Tenório afilho
No 641.005 - Empresa, Gráfica O
Cruzeiro S. A.
No 641.173 - Emprêsa de Transa
portes Triunfo Ltda.
No 641.384 - Asociaç• Brasileira
• Hebraica de Sao Paulo.
N9 641.407 - Usina Açucarelia
Pernão S. A.
NO 6.41.41a - Bar e Lanches A. B.
Ltda.
N9 641.617 - Casa de Carnes N.
S. do Carmo Ltda,
No 641.807 - Fábrica Santa atosa
Ltda.
NO 642.892 - Panificadora Carmalia Ltda.
, IV 642.898 , - Faltai Velho Country
Club.
Ne 614.549 -- Frigorifien Wilson do
Balei! S. A.
Foram mandadas cancelar as patentes abaixo mencionadas:
NO 143.176
Teleflex Incorporated
No 147.877 -a N. V. Philips' Gloellampenfabrieken.
136.911 - N. V. Philips Gloeilarnpenaabrieken.
N9 144.723 - Sound Slides (Proprietary)
N9 133.310 - Bela Prank En genharia Quirnica e Montagens indústrias Ltda.

N9 177.097 - Tauneyoschi
guchl.
N9 177.649 - Formate Indústalo
Nacional de Coroas e Pinhões Ltda.
NO ',N7.%85
Jorgo cie Castro Teixeira e Jacks Eltroneribiatt,
N9 178.011 - Comérçio e Indústria
de Móveia Guarani Ltda.
No 178.020 - Indústrias Quiralca4
Leiga Ltda,
N O 1 1 8 225 - Cirma Insentlaidaa
Ltda.
No 178.525
Oscar Jophills da
Silva e Pedro Alves da Costa.
NO 171.762 - Et:andes Medeiros.
N9 176.638 - Indústria de itteade8
Renclanyl Ltda.
N9 176.639 - Indústria de Rendaa
Rendanyi Ltda.
No 180.337 -- Plásticos Primor Lio
initada.

Secons Indústria e
N o 134.411
Comércio S. •A.
NO 139.473 - Celwood Industries
Limited.
Shell International°
NO 143.650
Roscarei& Maatschppe N. V.
N9 145.721 -- Aluminiuna Laboratones almited.
No 145.807 - Marukyu Indústria
de Máquinas Agrícolas Ltda.
N9 146.335 - Niconno Guimartnes
Moreira.
No 14-1.036 --- Neli° America Stefani.
NO 148.527 -- atagyva Embaiagens
Plásticas Ltda.
No 149.81, - Levino Gomes Martins e Antônio de Azinbuja Rosa.
NO 180.508 - Antônio Aliberti,
No 151:274 - SNIA Viscosa SoN9
cieta „Nabionale Industrio. Applica- Silva. 184.998 --. José Lourenço da)
„iam viscosa S. P. A.
N9 18e.428
Rage Ronde,
,..T9 151.593 - Antônio Moa 811N9 188.485 - Mina
Comerôlaa
vaj.e.
de adens Alimentícios Ltda.
Desenho industrial
Modelo industriai
..N9 175.262
Tecelagem Albite%
No .160.352 - Videaço filais:ala e S. Anônima.
Comércio de Artefatos de .Mctais LiN9 174.7aq
Tecelagem Albiten
mitada.
S. Anônima.
N O 65.289 - Brindes Brasa] 8. A.
N9 174.758 -. Rotimpren Indústria
Sociedade Brasileira.
No 165.422 - Bani Kininsberg e Beneficiadora de Papéis Ltda.
Czaja ekrabbbz Cieresztelu.
Nç 174.836 - Tecelagem Albitex
No 167.658 - Roberto Delia Burila. S. Anônima.
No 171.761 --- Enclides Madeiras.
N9 175.280
Tacelagena Albit,ex
No 172.927 - José Bottini •unior. S. Anônima.
N O 172.960 - Lineu Matoso.
N9 175.261
Tecelagem Albiteiz
N O 173.427 - Plásticos Reforçados S. Anônima.
Reforcar Ltda.
- Cancelem-se as patentes.
9 173.431 - Jotar S. A. IndúsForam mandados cancelar cia
tria e Comércio,
registros abaixo mencionados:
N9 172.965 - Metalúrgica Coletti
Festugatto Ltaei.
Melem requerentes:
NO 174.473 -- (seraldo Martins.
N 9 441.400 - Oxicret Cia. Brami0
aT9 174.539 - Micheal Arsenlan.
N9 174.854 - andaste, S. A. Jia- leira de Concretos de Alta Resistêndústria de Azulejos Santo Antônio. cia.
N9 617.932 - Indústria de Artefa14 9 174.947 -- Indústria de Pianos
tos Plásticos Plastécniccs Ltda,
Schneider S. A.
N9 618.692 - Marcho Martins
N O 174.949 - Indústria de Pianos
Castro.
Schneider S. &.
NO 618 770 - Cia Clavina de AdNO 174.950
Indústria de Plaitos ministração.
Schneider S. A.
N9 619.794 .- Indústria de Bebidas
NO 175.951 -- Indústria de !nanas
Lykerno Ltda.
Schneider S. A.
1‘19
613.973 - Casa de Carnes Dois
59 175.223 • • Raul Oscar Albertal.
Ltda.
No 175.224 •- Raul Oscar Alberthal. irmãos
N9 624.432 •- Roltex Ariefatos da
NO 175.697 -- Fernanda Alcaraz Papel Ltda.
• "artinez.
N9 624.596 -- Koarsil - CorretaNo 175.732
Elpidio Tibuebeeki. gens de Seguro Ltda.
NO 176.004 - Yoshio Fukuhara.
N9 624.602 - Sociedade Encrea
NO 176.928 - lialaton Aparecido mentadora de Negócios e Propaganda Limitada.
da Silva.
NO 176.701 - Claudio Scapulatiello N9 624.708 - Fábrica de Máquinas
Famasa
Ltda.
N9 176.982 - Mano José AlessanN9 547.669 - Segurança Auditora
dro.
NO 177.090 - Luiz do Nascimento Limitada,
N9 550.899 - Eurain CinematográSchiaebna
fica S.A.
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co.
rnunicações do Departa. a.zento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu.
blieação.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

As assinaturas vencidas po0
derão ser suspensas serra prévio

aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos õrgãos oficiais a rc.
novação de assinatura deve ser,
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
solicitada com antecedência de
FLORIANO MAMAR/NES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE' BRUTO PEREIRA
CHUPE earo enema° oa

PUBLICAÇÕES
As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
&To ou omissãC, deverão ser
ÃRUO OFItliAL
formuladas por escrito- à Seção
SEÇÃO
de Redação, até o quinto dia útil
Ooção do publicidedo do expodionto do DopárenmeettC
subseqüente à publicação no
Nacional do ProprIodado Induderlol do MinGotérlo
árgão oficial.
do Ir din otrio o do CorneSrcio

.-- A Seção de Redação fitadona, para atendimento do públi.
co, de 11 às 17b30m..

Janeiro de 1970

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

• - Os ob.giniais, devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
..... NCr$ 18,00 Semestre ,
NCr$ 13,50
era fados em espaço dois, em unia Ano 17100Notta•{1.• NCr$ 36,00 l Ano „ .0•0 • ••0D000 NCr$.27,00
só face do papel, formato 22x33:
•
Exterior:
Exterior :
as emendas c rasuras serão resAno
NCr$
39,00
Ano
......
NCr$ 30,00
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
-- As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer'época do
exemplar.
ano, por 'seis meses ou uni ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para exterior, que
•se do mesmo ano, e de NCr5 0,01 por ano, se de anos anteriores.
:cmpre serão anuais.

-- Na parte superior do endeo
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará,
.-- As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serão anuais c de»
verão ser renovadas até 28 de fe.
vcreiro.
A remessa de valóres,isent.
pre a t CUM' do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadoo
na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli:‘
cação.
Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão reme.
tidos aos assinantes çve os solio
citarem. rio ato c,;; c.ssirictu r,.

Comptoir Nouveau de La Perfu- Bazar 13 Vaie. - Oposiaão rica
Oposições
Alufer S.A. EngeN9 561.510maria (aposição ao tértrio 896.089 termos:
nharia Indústria e Comércio.,
Armações de Aço Probel
marca Karl Lichy).
149 899.714 - Marca 3333.
149 568.232 - Construtora e Fi- (oposição aos têmros):
Zair Pinto do Rego (oposição ao
N9 900.376 - Marca SL 13.
iaanciadora Cr:atai Ltda.
têrmo 962.467 marca Lima-Limão).
Refinaria Aliança, S. A. - opaNi' 896.953 - Marca Beicale.
N9 571.766 - Indústria de PinhalIvo Gorgulho (oposição ao térano sição aos termos:
N9 897.00 - Nome de emprêsa
xlnhos S.A.
900.143 marca Futebol Denta de LeiBelauto Belém- Automóveis n.A.
Na. 825.558, 895.557 e 895.558
N9 574.295 - Santos Bandur In- Marca Rex.
te).
14.9 897.085 - Marca Belauto.
corporação e Venda de !moveis LiLabs.
Lepetit
S.A.
(oposição
ao
A Cia. Antártica Paulista Indús14 9 825,559 -- Marca Pasi:ificio Hen
Xritc.C.a.
tria Brasileira de Bebidas e Cone- têrmo 901.117 marca Selectchemier. Ltda.
I4 ? 593.607 - Metalúrgica Capri xos (oposição aos têrmás)
Ind. e Com, Trorion S.A". (opoFrcudebberg Indústrias Madeireira
Limitada.
sição ao têrmo 901.620 marca Lim- S. A. - Opesições aos ttirmos:
N9 896.378 - Marca Chimbica.
Indústria Farina13/ 614.600
pamelhor).
899.750
Marca
Estimulante.
N9
Na. 896.873, 893.874, '893.875 C
Apasil Ltda.
Sonibra Equipamentos Industriais 825.876 - Merca Arvorit.
Sony Kabushiki Kaisha fõposição
14/ 615.186,- Constantino e Cia.
ABC Rádio e 7',..aleviaão S. a.
Ltda. (oposição ao têrmo 902.305
• aos_ tarrrias):
Limitada.
Oposição aos termos:
marca
Conibra).
Anar Blanco Soriann
620.576
149 898.863 - Marca Sauny.
N9 032.132 - Marca aA:trii.
4. Cia. Ltda.
897.205 - Marca Sonestereo.
E 1 Diz Pont de Nemours And
149 932.531 - Marca Talheaes da
N' 620.7 O .- Cia. Brasileira de N9
Cerâmica Sanitária Porcelite S.A. Company (oposição ao têrma 001.015 Curo.
Pc.ráleo Petronosso.
marca S. T. Dupont).
(oposição aos têrmos):
N9 621.552 - Sulsa Aaro IndusAços Villares S. A. - Opcsi4:ão
Meéânica Rodoviária S.A. (opoN9 897.012 - Marca Sitie.
aos tiramos:
trial do Sul Ltda.
sição
ao
termo
899.911
marca
Rodo897.012
Marca
Silirt?:
N9
1i 9 621.921 - Lucil S.A. de IluTndástria de Calçados Efacna So- via).
149 230.222 - Marca Zadelematica,
minação e Contrôle para .Estradas ciedade
Anônima (oposição aos terlafoaratorio Iforneopatico Fiel S.A.
Ardonplast Indústria de Aoarelhos
de Ferro.
Cirúrgicos Ltda. (oposição ao Ver-, - Oposição ac Urino 825.123 marca
19.- 575.626 - Cerâmica \\Tally Li- mos):
Farmaton.
149 806.563 - SO. 9.564 - Marca e mo 397.232 marca Nylonplast).
mitada.
Indústria ae Etiauetas CObra LtCa.
Rent-A-Maq Locadora de Máquitítulo Jacques.
N9 591.028 - Moacir Acartes.
Chesebrough-Pond's Inc (oposição nas e Equipamentos S.A. ;oposição - Oposição ac termo 893.4;35 waren
N. ' 610.399 -' Intercom Comércio ao termo 897.310 marca Cutilex).
ao teri-no 397.471 marca fientalcen- Cobra.
C Representações Ltda.
S. Menezes & Cia. (oposição ao ter).
Fundação Coopercotia - OpasioãO)
Ku/ 613.383 . - Antônio Guiiheinues têrmo 896.804 marca SM).
Perfumarias Phebo S.A. (oposi- ao tèrmo 895.595 marca'Oxiarclusivo.
Bastos. Ma
S.A.
Fábrica
de
Derivado::
Cia. Geral de Melhoramentos ant
ção ao tarro.° 897.265 marca ver13-: 614.042 - Antônio Pontes Aze-, de Arame (oposição ao ter-lua
Pernambuco - Oposição ao ferri20
sion).
vedo.
895.430
marca
Fada).
Ursus - ImportadoTransatlântica Fngenha- n? 902.211 marca Eldorado.
616.139
,
Diplomata - Administração de riaEisembau
Ltda. (oposição ao _tarmo
Ra Limitada.
Djalm a Paulino da Silva - OpoConsórcios
Ltda.
(oposição
ao
têrmo
899.728
marca
Emblemático).
623.821
Willian
Adas.
N')
sição ao termo 902.432 marca Anil
896.329 marca Diplomata).
Abril Cultural Ltda. - Oposição da
N9 618.889 - Madeireira Santa A Camponesa S.A. Ind. e ComérChina.
.
ao
térmo
897.171
marca
Bom
ApeLuiza Ltda.
Mauricio Araujo de Souza - OP0-,
Durval Lucas da cio (oposição ao têrmo 895 122 mar- tite.
N? 619.252
siçãc ao ten-no C33.273 marco- Astroca Camponesa).
Souar.
Titulo S.A. - Soc. Corretora de
Ls,boratil S. A. Indústria Farota- nauta.
_
N9 620.409 - Cia. Construtora e Títulos e Valôres Mobiliários (opo- cêutica - Oposição do térrno 397.350
Inlead Johnson 8: Company -- Opca
, Imobiliária Lusim.
sição ao aér.= 888.849).
marca Lysozime. l. alça() ao Wrrno 697.349 marca ProI49 621.036 - Israel Tabacnik
Trivellato S.A. Engenharia IndúsCano Erba S. P. A. - Opasieão teia.
Filho.
Orfeu bomemeo mu- tria e Comércio (oposição ao têrmo ao têrmo 887.563 marca Queiram.
Caves cio -Cas.alinho Ltda. - O po139 321.804
896.864 marca T).
Lab. Luer S. A. - Oposição ao
ao teaine , 744.562 marca Car. weehio.
Cia. Ltda. (oposição termo 898.443 marca Banho Luar, sição
Ez
V.
Thorné
324.469
Indústria
Sdburbavalho°.
14 ',
co
têrmo
896.842
título
Casa
das
Quimiofarma Ltda. - Oposição
na de Construções Blitz Ltda.
Zair Pinto do Teeao -- OposIção ao
térrno 900.033 marca Dozefer.
1a 9 625.731 - To-Is Magazine LI- Festeiras).
tGrmo -902.176 na 'Clí Serra Negra,
P/áSticos
Polyfilm
S.A,
(oposição
Labs. Lepetit S. A. - Oposição
Indústrias EU :-:-..:as e Musicaia
mitada.
ao termo 397.609 marca Palini1).
ao tênue, 901.901 marca Plasfil.
N9 625.827 -- Lojas Everest,
Odeon S. A. - Oposição ao terme
Indústria
e
Comércio
Metalúrgica
Opo-aaão
S.
A.
Lab.
Yatropan
Lojas Everest
n? 897.026 marra Bossa c Música.
N9 625.829
S.A. (oposição ao termo
ao termo 900.874 marca Veratropan.
N" 26.760 - Eletr.() Ferragens Atlas
Coac-,ma. - Indústria e Com:a:e l o cie
901.586
marca
M.
A.).
Materiais
para
Construções
Silito
Concelaão Ltda.
'inquinar, Operatrizec Ltda. - Optiai
Intece
S.A.
Ind.
e,
Com.
(opa
Ltda.
-Oposição
aos
termos:
IV 521.419 - Empresa de Painéis
- a CO.,
siçãa aa 1Gran CO'.' ."-sição ao térmo 900.988 marca 'tate149 897.012 - Marca Silit.
neta Ltda.
. rena.
ei».
897.012
Marca
Silit.
N9
COuGondm
139 537.697 - 'Murillo
Srasa-ey S. A. Indústria e Camara
Myrta, S.A. Inc. e Com, (oflosiKeliogg Company - -Oposirai.a
cio -*-- Oposição • ao t:iaano 228.256.
ção
ao
tarmo
900.860
„Marca
Cari"errios:
623.432
Em'preendimentoS
N9
marca eras 'Sarei Formula 7.
Comércio e Representações 4miso Li- nho)...
Difarmv - Dist. de Co :ciáticos e
N9 R97.446 - Maria Arroz Poli
Johnson 8; Johnson (oposição ao
mitada.
Produtos rarmaeêuticos Ltda. --:.
- Marca Crisp.
termo 897 795 marca Tresjotas).
Cancelem-ire Os ~atro*.
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IN9 467.794 - Banica Feutesa
N9 792.219 - 1VIonsanto Company.
Frutas Tropicais Inclustrializadae
N9 835.470 - Theresèquié.'
N9 835.471 - Therésequic.
A. - Classe 41.
N9 835.472 - Therésèquié.
N. 479.763 - Lima - Case s Lima
N9 835.473 - Therésèquié,
de Roupas S. A. - Classe 23.
N9 835.474 - Therésèquié.
N9
479.950 - A Mococa - João
N9 835:475 - Theeásèquié.
Amaral Mesquita - Classe 32.
N9 481.317 - Menclrolin - Seie
S. A. - Classe 41.
DIVISÃO DE MARCAS
No 490.712 - nadei
Fladel Representações Ltda. - Classe 38.
9 491.323 - %modero - Ah InExpediente de 19 de janeiro de 1f70
ternaitonal Marine And 011 Dev(lopm r nt Corporation - Classe 20.
Notificação
Serviço de Documentação
N9 491.848 -- Embleinátlea
Barolo S. A. Viti-Vinicola
Depois de decorrido prazo ele
Ciassii 43.
Nç
494.402
Unitours
Exeediente de 19 de janeiro de 5910 çlias, paritr ela presente data, para
Spark
recurso dou impugnação e se neneum Viagens e Turismo S. A. - Classe 38.
1.19
494.410
Dibrasa
clichés
interessado
do
mesmo
se
valer
f:cam
Dibrasa
Apresentem
notificados os requerentes abaixo - Distribuidora Brasileira de Papéis
Limitada
Classe
38.
-nrarecer
a
êste
c
mencionados
para
N" 558.687 - Fábrica de Sabão
Nç 494.553 - Maltros - Novara ReReal Ltda. - Indústria Comércio e Departamento, a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final, denero presentações Comércio e Inclúetria de
Representações.
ea do prazo de 60 dias, contados da data Papelaria Limitada - Classe 38.
N" 692.425 - Confecções Mac- ,
Nç 494.686 - Portal - Empreendiem que tiver expirado aquele prazo
d, recurso
Ltda.
mentos Oliveira Ramos Limitada Incrementos
N° 693.021 - INC
Classe 38.
de Negócios Ltda.
. N9 497.918 - Perrot - Asbrasil -Marcas deferidos
Incrementt.s
No 693.025 - INC
Aspersão no Brasil S. A. - Classe 38
de Negócios Ltda.
N9 486.994 - Ceramus Cia. - Registre-se com exclusão de imIncrementos
N9 69e.026 - INC
Paulista de Louças Ceramus - Cias- pressos em geral.
de Negócios Ltda.
se 16.
N9 499.122 - Sertil - Sertil - SerIncrenientos
N9 671.985 - Cellebeton - Scheielo 693.027 viços Técnicos Representações e Irti
by
&
Cia.
Ltda.
Classe
16.
de Negócios Ltda.
Incrementos
:9 446.146 - Quichute - Irmãos portações Limitada - Classe 38 .49 693.033 - INC
Registre-se com exclusão de folhinhas.
Gasparini
Ltda. - Classe 32.
de Negócios Ltda.
N9 499.595 - Pinus - Pinus PubliINC
Incretneetos
1.19
451.901
Gallinneina
Abbott
693.e.34
cidade Limitada - Classe 38 - ReLaboratories
Classe
41.
e Negócios Ltda.
gistre-se co mexclusão de rótulos.
Incremeetcs
N9 693.043 - INC
No 458.104 - Jotaka - Choceiate N9 500.e62 Remar - Representade Negócios Ltda.
S. A. - Classe 41.
ções Itamar Limitada - Classe 38 INC - a/sere-mantos Lel
N9 693.844
No 458.178 - Tupiniquins - Fran- Registre-se com exclusão de rótulos.
de Negócios Ltda.
cisco de Oliveira Melo - Classe 41.
Nç 500.853 - Midas - Midas ProIV 693.023 .-Agencia Hellenica
N9 460.000 - Figurativa - Karl paganda S. A. - Classe 38 - ReFornecimento s de Navios Lide.
Reinrich Grosse Siestrup - Classe gistre-se com exclusão de ações sPõN.' 694.4'16 - O Viageiro Manu- n9 41.
hce.s e rótulos.
fatura de Acessõrios para .Aasos e
N9 .462.345 - Alagoita - Laticínios
N9 508.208 - Cachoeira Groselha
Plásticos Ltda.
- Indústria e Comércio de Bebidas
No 714.423 -- Ceremica Argitel Alagoita Ltda. - Classe 41,
S. A.
Ple '714.495 - Prodoctor --- Produtos Farmacêuti cos Ltda.
149 718.167 - Creações Gaedenia
Ltda.
No '718.169 - A. M. Almeida 133
Cia. Ltda.
I49 736.902 - Antônio Augusto Pacheco Ferreira de Sá.
N9 736.903 - Antônio Augusto Pacheco Ferreira de Sá.
No 736.904 - Antônio Augusto PaDE
checo Ferreira de Sá.
N9 736.906 - Antonio Augusto Pacheco Ferreira de Sá.
No 736.905 - Antônio Augusto Pacheco Ferreira de Sã.
N9 730.920 - Isolev Indústria e
Comércio Ltda.
N9 742.188 - Breda Transportes e
Turismo S. A.
No 760.151 - Ameia Masotti.
No 761.902 - Fundição Guarajá
Oposição ao termo 898.468 marca
Difeima.
Irmãos Mayer S. A. - Ade-e:eistração e Participações - Opos'ição
ao termo 901.589 marca Santa Rosa.
Indústrias Gessy Lever S. A. Oposição ao termo 902.987 marca
keilha,ton.
Abel de Barros - Comércio e Indústria de Tintas S. A. - Oposiçfto ao termo 899.880 marca Klinsy.

RUMA TRNESTEAL
JURISPRUDÉNCIA
DO

TAda.

N9 763.160 --e Indústria e Comercio Trorion S. A.
No 763.161 - Indústria e ComerCio Trorion S. A.
No 773.480 -- Wanda Santos de
Rocha Castro.
No 775.368 -- Francisco Augusto
Nascimento.
No 182.758 - Organizações ' o Gabriel Ltda..- Comércio Indústria e
Agricultura.'
No 782.886 - Neeva - Representações e Comércio Ltda.
No 782.887 .-Agro Distribuidora
da Insenticidas Eka Ltda.
N9 732.959 -- Casa de Parafusos
Polipar Ltda.
No 782,932 -- Pedralva Comercial
Imuortadora e Exportadora Ltda.
N9 791.715 - Aleury
RegulasMeeenlea
!C 791.011
Tecno Química Ltda.
N9 792.096 -- Met S.-ie Paulo Livraria Editem Ltda.
N" 7e2.121 Diamante \vali Industrio. e Coaircio, Moles Estetados e Móveis Lecie.
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VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se e pedidos pelo Serviço de Reembólso Posta
Em Brasília
Na sede do DIN
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Produtos Cachoeira Ltda. - Cl. 43.
510.283 - Messe
Tibagi S. A.
Com. e Administração - classe 33.
.N^ 511.519 - Itaguaçu -'Itagueçu
Com. e Administração S. A. - Cl. ele
lel9 514.097 - União - Demo S. A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - CI) 41„
N9 514.656 - Alcachofra - G. B.
Pe.zziol S P A - Classe 41.
No 514.660 - Pezziol - G. B. Pez2101 S P A - Classe 41.
N9 514.803 - Hem' - Sagrimee Sociedade Agrícola Imobiliária e Co.
mercial -Limitada - Classe 19.
N9 520.206 - Cose
Aktiebolaget
Bonnierforetagen - Classe 38.
N9 521.664 - Wan.der
Alceu
Wanderley
Classe 20.
N9 524.800 - Cibraurdurne Sergio
Leite Gonçalves - Classe 3e.
N9 527.663 - 3 de Maio - A Cia.
3 de Maio de Administeaçao Comercio
e Indústria S. A. - Classe 43.
N9 538.379
Cesto] -- Companhia
Cestol Indústrias de Óleos Vegetais
- Classe e3.
N9 539.187 - Emblemetica
leesa
- Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - Classe 15.
Ne. 539.374 --• 538.697 Ibcsa -- Indústria Brasileira
de Embalagens S. A.
Classe 38.
N9 541.672 - Janúsia ---- Sydney
Dias & Cia. -- Classe 43.
N' 541.887 - Beco - Importação o
Exportação de Bebidazi e CoT4rvns
Beco S. A. - Classe 43.
N9 542.90 6- Saap - Serviços Aéreos Agricolas e Peeuerios Seep Ltda.
- Classe 50.
N9 545.132 - Ofasa Ofasa Organização Imobiliária Administractora
S. A. - Classe 30 - Registre-se com
exclusão feita pela seçao.
560.3e4 - &Ame, - Sul America
Terrestres Marítimos e Acidentes Cia.
de Segures - Classe 38.
N9 569.957 - Coroinha -- Arlindo
Guidi & Cia. Ltda. - Classe 41.
N9 573.411 - Eampzon - Rampson
S. A. Indústria e Comercio -- CI. 38.
-149 575.890 -- in isereraço -- Inter.
braço - 'Intercâmbio Brasileiro sie
Comércio Limitada - - Classe 38.
N9 577.516 - Almeero Almeiro
Importação e Exportação Limitada Classe 38.
lein 577.702 - Escada - Escada Comercial e Imp ortadora Limitacia Classe 38.
N9 580.775 - N. Figueiredo -- N.
Figueiredo Administração e Comércio
Limitada - Classe 38 -- Registre-se
com exclusão de rótulos.
N9 581.974 - Correia de Mello Escritório Correia cie Mello Limitada
- Classe 38.
No 582.663 - Rodotur
Rodotur
Turismo Limitada - Classe 38.
N 592.128 V --- Fundição Vitória
Limitada -- Classe 41 -- Registre-se
sem direito ao uso (..x.clusiv o da letra V.
1.19 596.013 Aclavisan Adevlsam
Indústria e Comércio Limitada Classe 41 - Registre-se com exciusao
de soluções analíticas •
N9 597.938 - Ciga - Consórcio In.
ternacional de Gerência e Administração Ciga Soe, Civil - Classe ;el.
N9 601.744 - .Pretti -- F. Constei
& Arrais'Ltrin. - Classe 43.
N9 603.301 - Colorado
Restaurante Colorado Ltda. - Clases 11.
N9 611.494 -- Bairrades
Comercio
e Indústria Lle Doce; Bales:ido ; Limitada -- Classe -12.
N'? 630.639
Bra.swey
13r:rw.
S. A. Itul. e Com. ---• Clas:e se.
N9 311.729
Cerce - li:sie .. de
Brite:medos Carcel . J.Y
':).
No 632.120 Maisuice ,exe3
Indústria de Plást i cos United: Classe 43.
No 632.5e8 - e7leelco
s.,
e Cemeecio de ali:jegue s-2os Viii2lco Lie
mitada - Classe 49.
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W 633.023 - Norpei - Novidades
e Brinquedos Norpei Ltda. -- Cl. 49.
N9 633.273 - Lunelandia Roland
Marc Degret - Classe 49.
N9 633.691 - Waikiki - Milton
Rosa e Nelson Rosa - Classe 49.
N9 634.882 - Itattiba - Usina
Itatuba S. A. Açúcar e Alcool Classe 41.
N9 635.481 - Plastisopro - SoraeSiex - Indústria Plástica Limitada Classe 49.
W 635.576 - Masetti - Casa Masetti S. A. Indústria e Comércio Classe 38.
W 635.618 - Polisopro SolaSofaca - Indústria Plástica Limitada Classe 49.
N9 637.141 - Itagé - Savenda Sociedade Auxiliar de Vendas e Abastecimentos Ltda. - Classe 41.
N9 638.009 - Borbrenha - Borareaba S. A. Câmbio Trismo Passagens
Classe 25.
E9 643.479 - Sol Nascente - Entregadora Sol Nascente Limitada Classe 50.
InN 9 644.541 - Egsa; - Egsa
dústria e Comércio Ltda. -- Cl. 49.
E 9 644.664 - Meu Dodói -.Arnynthas Pereira do Amaral - Classe 49.
E9 645.099 - A Garota - A Ga'sota Ind. e Com. Ltda. -- Cl. 49.
E9 645.147 - Obá - Ind. de Brim .
uedos Obá Ltda. a- Classe 49.
E9 645.626 - Bim - Bani Bolinha
Diversões Ltda. - Classe 49.
E9 645.641 - Soeram - Indústria
sle Brinquedos Soeram Ltda. - Cl. 49.
Industrial
E9 645.841 - Pedalin
Triângulo Limitada - classe 49.
N9 646.903 - Cosiderpa --a Companhia Siderúrgica Paulista Cosipa,Classe 49 .
N 9 646.936 - Karibê - Karibe
3. A. Indústria e Comércio - Cl. 49.
N9 647.921 - Marasil - Marasii
Rrinquedos Ltda. - Classe 49.
Ubex - União BraN9 647:946
alleirtt de Exportação Ubex Limitada
Classe 38 - Registre-se tom exclusão feita pela são.
Otis Elevator
Otis
N9 648.408
Company - Classe 38.
E9 648.555 - Daclan - Fiação
Tecelagem Campo Belo S. A. --- Cl. 49.
N 9 649.166 - Peninha Peninha
Dist. de Artigos- de Escrita-ria e .7. tapai Limitada - Classe 38.
W 648.786 - Ecodil - Ecodil S. A,
gilanprêsa Comercial de Importação Classe 49.
- Laguipc
E9 649.635 - Carolina
Metalúrgica S. A. - Classe 49.
N 9 650.168 - Ranger - Ranger
Wiro ao Alvo Limitada - Classe 49.
N 9 503.167 - Enepeka - Companhia Riograndense de _Adubos- CRA
ta- Classe 1 - Registre-se com excluWto feita pela seção.
1\19 523.683 - Norust Soaieta de
9rodults Chimiques D'Auby - Cl. 1.
E9 538.833 - Right Guard - The
Olilette Company - Classe 48.
E9 578.096 - Lensidet - Shell International Petroleum Compan y LIVate(' - Classe 1 - Registre-se. com
~usas) feita pela seção.
N9 603.293 Su Stop - imporgiass
Importação, Exportação e Comércio
,imitada - Classe 28.
Teilin IAE9 613.435 - Teilin
Slaited - Classe 28.
Luparen - Badische
1? 613.438
íilin as Soda Fabrik aktieng,essalshaft - Classe 28 - Registre-se com
ansclusão de lamparinas.
E9 616.269 - ScreenPlast Incites3.ria de Plásticos' Screenplast Ltda. W. base 28.
Shinkolite - MitesuNs 819.981
Will Rasam Co. Ltda. - Classe 1.
620.603 - Emblemática - Barliahl
Manufacturin g Corporation -t
asa 1.
N3 020.603 -- 'emblemática - Sare
45.111 IVaanufactastsg Corporation s
101essac 1. a . e eas, -

Es. 620.607 - 620.609 - Emblemática - Barde:al Manufacturing
Corporation - Claese 1.
Sndur - Standard
E9 627.709OB. Compa,ny - Classe 281
E9 635.173 a-- Cibrafi Cibrafi
Cia. Brasileira de, Crédito, Financiamento e Investimentos - Classe 46.
1i9 636.164 - Sidcar Sidcar Pintura de Automóveis Ltda. - Classe
1 - Registre-se com exclusão feita
pela seção.
N 9 645.191 - Prima - Prima Eletro
Domésticos S. A. - Classe 30.
N 9 647.601 - Rosicillaa - Vicente
(,lasse 48.
Antpaio Rotondaro
N 9 352.401 Prac-Tic Prac-Tic
Estamparia de Plásticos Limitada Classe 28.
E9 653.891 - Imporcil - lmporcil
Comercial e Importadora Ltda. Classe 1 - Registre-se com exclusão
feita pela seção.
Kumaalv 379.795 - Arouche
taro Stxeyoshi - Classe 40.
Agrauto
N 9 497.067 - Simplieity
S. A. Ind. e Corn. Cl. 21.
149 624.458 - Lavoisier -e- Jacob
Jabianski - Classe 8.
Ibesa Indús10 538.944 - Ibesa
tria Brasileira de Embalagens S. A.
- Classe 39 - Registre-se com exclusão feita pela seção.
N 9 539.642 - Emblemática -- Ibesa
Indústria Brasileira de Embalagens
S. A. - Classe 17 - Registre-se com
exclusão de estojos.
N 9 539.666 - Emblemática - Ibesa
- Indústria Brasileira de Embalagens
S. A. - Classe 21 - Registre-se com
exclusão feita pela seção.
Ne 546.432 - Elnabra Elnabra
-- S. A. Eletrônica Nacional Brasileira - Classe 7 - Registre-se atm
exclusão feita pela seção.
Ne 546.510 - Smash -- Mercury
Record Productions Inc.
N9 551.008 - Tabomatic - Siam
Util S.A. Industrias Mecânicas e
Metalúrgica"; - classe 7. - Registre-se com exclusão de moinho de
vento rurais.
N 9 555.466 - São José -- Máquinas São José Indústria e Comércio
Ltda. - classes 10 - 615 - 589 T.V.M. - Soc. Rádio Marconi Limitada - classe 26.
N 9 617.928 - Plastécnica - Indústria de Artefatos Plásticos Piastécnica Ltda. - classe 17.
N9 636.154 - Emboabas - Emboabas Produtos de Aço Ltda. classe 21.
N 9 636.418 - Ita - Ita-Implementos la Tratorea Agrícolas S.A. classe 7.
N 9 638.016 - Cristafani -s Ind. e
Com. Cristófani Ltda.- classe 40.
Registre-se com exclusão da generalidade móveis estófados (a discriminaeS .
MuratoNç' 643.242 - Muratore
re d.1 Muratore Ltda. - classe 21.
N 9644.905 - Emblemática - Pucci
S.A. Artefatos de Borracha -- classe 45.
N9 646.723 - Gutbrod - Dr. Ivan
- classe 7 - Registre-Se com
exclusão de moinhos rurais para forragem

Melo de Estabelecimento
Deferido
,,
421.185 •-• S. Judas' Tadeu Frigorifico Jandira S.A. - classe 41.
N9 456.711 - Condomínio do Edifício Mirante -- Jerachmiel Frajzinger - classe 33.
N9 462.823 - Edifício S. Alexandrina -,Guido Cohen - classe 23.
Publa
• N9 463.100 - Publicator
eator Ltda. - classe 33. N9 479.288/ Transportes Rodoviários Rocha -- Transportes Rodo/Usava Rocha lada. - classe 33.

N9 479.652 - Transembaia Transportadora Transtudo Ltda. -classe 33'
•
N9 479.654 - Transcontainer -Transportadora Transtudo Ltda. classes 1 e 33.
N9 495.062 - Júlio - Construtora
e -Com. de Imóveis Júlio Ltda. classe 33.
N9 496.143 - • Expresso Célere -Giosué Rosário Susca - classe 33.
N9 497.715 - Hera - Hera S.A.
Construtora e Adm. -- classe 33.
N9 498.934 - Dali --: Imobiliária
e A dm. Dali S.A. - classe 33.
N9 499.161 - Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N s 499.162 - Rodoviária Veldog -Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N9 499.163 - Rodoviária Veldog 'Rodoviária Veidog S.A. - classe 33.
Na 499.165 -- Rodoviária Veldog -,
Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N9 499.166 - Rodoviária Veldog -Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N9 499.167 - Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N9 499.168 - Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. - classe .33.
Ne 499.169 - Rodoviária Veldog --1
Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
la9 499.170 - Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
Ni 499.171 -- Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N 9 499.172 - Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. - classe 33.
N9 499.176 - Rodoviária Veldog Rodoviária Veldog S.A. ,- classe 33.
N9 500.557 - Cofea - Exp. e Unia
Corea Ltda.' - classe 33.
Ne 507.636 - S. Elisa -: Emprêsa
de Transportes S. Elisa Ltda. classe 33.
NO 540.574 - Sotam - Sotam Sociedade Técnica de Adm. Mobiliária
Ltda. - classe 33.
•
NO 542.129 - Bar Eacondidinho =
Bar Escondidinho Ltda. - classes
41 - 42 - 43.
N9 543.676 - Hotel 49 Centenário
co Rio de Janeiro - Santos Sobrinho Imóveis S.A. - classes 33 --a 41
- 42 - 43 - 44.
NO 550.219 - La Maison Veste Lotirdes Marzochi - classe 33.
NO 550.655 - Heycar - Heycar
Com. e Representações Ltda. - classe 33.
.
No 560.271 - Edifício Leopoldo
Proas - Elias Daher Daud - classe 33.
N9 560.907 - Transportes Rodoviários Costa Silva - Transportes
Rodoviários Costa, Silva S.A. classe 33.
NO 561.927 - Campo Belo - Imobiliária Campo Belo Ltda. - classe 33.
NO 561.111 - Nova Era - Emprêsa
de Transportes Nova Era Ltda. -classe 23.
NO 582.576 -- Clube Rotel Praia
do Atlântico - Hélio Quintana Vaz
de Meno - classe 33.

ANISO AS ItISPARTICAES
lalf/BLICA S
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa 'as Repartições Públicas em geral sole deverão provideliciar a. reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia a..0 de
abri,. a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela
'data.
.0 registro de assinatura nova,
ou de renovação, será feito contra.
a apresentação do empenho da
despesa,, respectiva.

saa

No 591.939 - laanco Econômico de,
Crédito - Banco Econômico de Crédito Sociedade Cooperativa de Reeponsabilidade Ltda. - classe 3:s.
N9 - 637.720 - Viação Cambé -43
Viação Cambe Ltda. - classe 33.
No 643.210 -- Rota Revisão, Organização, Técnica, Auditoria s-Orlando de Barros Silva - classe 33.
Sinal de Propaganda Deferido
• NO 597.940 - BEC -• Banco Ecoa
,nômico de Crédito Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda. - •
classe 33.
r•I

<")

Marcas Indeferidas

.

Ne 615.468 - Agrpec Agripetea
Com. e Representaçoes Ltda. -as t
classe 2.
NO 479.017 - Transouro - Transouro Transportes Rodoviários Ltda.
- classe 32.
No 729.275 - Dominó Colorido Coluna S.A. Gráfica, Jogos e Brinquedos - classe 49.
N9 2-.297 - Nemo - Jornal Ind.;
e Com. Ltda. - classe 36.
. N 9 517.420 - Guarulhos .douro Avícola, Guarulhos
Ltda. ass
a
classe 19.
Ne 519.140 - Gnocchilândia
Ane
•gela' Mobile Vitalba
classe 41.
N9 521.384 - Ponte Cinematográfica - Alçor Casar Nunes - classe 32a
s No 537.769 - Pronto Anderson
Clayton & Co, S.A. Ind. e Com.
- classe 43.
Ne 570.502 -a- Serradourada - Mi/lera/ e Refrigerantes Ind. e Com,
Ltda. - classe 43.
N9 578.035 - Jamaica -4 Jamaica
Sociedade Agrícola e Com. Ltda. classe 41,
No 597.944 - Lojas das Bagunças
- Elia Zakka - classe 25.
N 9 630.107 - Sulbal - Waldorniro
Staudt
classe 49.
No 637.907 - Tree Coco - Maria
José dos Santos Miranda - ciasse _41.
N9 646.837 Jundiaiense - Manufatura Jundiaiense de Brinquerloa
Ltda. - classe 49.
N9 647.127 - Letrando - Cartográfica F. Dei Nero S.A. - classe 49.
Ne 648.856 - Bom Preço - Supermercado Bom Preço Ima. e Com.
Ltda. - classe 49.
Ne 549.971 - Ponto Certo - Moveis e Utilidades Domésticas Ponte
Certo Ltda. - classe 49.
N9 649.974 - 'Capsulas Ryukts
S.A. Ind.. Com. e Imp. - classe
n9 49.
N9 452.333 - Delmac
Delmat
Com. e lime. Ltda. - 'classe 8.
Título de Estabelecimento
Indeferido
NO 501.085 - Festiva/ do Rio Rei da Voz Aparelhos Metro Sonoros S.A. - classes 1 a 50.
No 501-986 - Formulário Matemática Circular - Tilde° Fukuya -classe 8.
NO 546.698 - Registro -- Auto
Pôsto Registro Ltda. - classe 33. •
NO 553.517 - Padrão Com. e Construtora -- Samuel Kohn - alasse 33
e38.
Ne 602.470 - Festa do Peixe 4Miíton Rodrigues e João Maria Lopes - classes 19 - 38 N 9 602.471 - Princesa do Pescado
- Milton Rodrigues e João Maria
Lopes - classes 19 - 38 - 41.
N9 602.473 - Rainha do Pescado
- Milton Rodrigues e João Maria
Lopes - classes 19 - 38 - 41.
E9 602.474 - Fasta do Pescador -Milton Rodrigues é João Maria Lopes
- classe la - 38 - 41.
N9 602.475
Festa do Pescado alilton Rodrigues e João Maria Iso-:
p.a
ciasscs 19 - 38 -a 41.

,
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NO 524.679 •-• The Nestie Co. Inc
NO 524.794 - Miosi Simoiama.
No 592.638 - Luiz Kienen S. A.
Indústria e Comércio de Bebidas.
No 603.255 - Suplementos Protéti AS Supro Ltda.
No 616.188 - João de Deus de Mala
Dias.
No 618.830
IRSA
Imp. de
Rolamentos S. Andre S. A.
N9 451.050 -- Rumo Propaganda
Ltda.
No" 505.221 - Indústria de Calçados Brigitte Ltda,
Oáverso$
No 452.613 - Hotel Riviera Ltda.
-- Arquive-se.
No 568.981 - José Roberto Ribeiro
Bastos - Arquive-se.
No . 631.975 - Laboratório Waifer
Ltda. - Arquive-se.
N9 711.532 - José Alves Ferreira
Arquive-se.
No 481.442 - Indústria e Comércio.Izatex Ltda. - Arquive-se.
No 561.310 - Nimbus Beleza dos
Cabelos Ltda. - Arquive-se.
Retificagdo de ellehë
No 601.493 - COTA - COTA Consórcio Orientador de Trabalhos
de Agrimensura Ltda. - Classe 33
- Clichê publicado em 23-10-63.
N9 602.717 - Edifício Cibel ExIgêncfai
Condomínio do Editei° Cibel - Classe 33 - Clichê publicado em\ 4-11
Apresenta novos exemplares':
NO 659.192 - Engenharia Orplan de 1963.
(Sociedade Civil.
N9 462.683 Proqulal Produtos
Químicos e Alimentícios Indústria e
DIVISÀO DE PATENTES
Comércio Ltda.
No 464.482 - Listas Telefoinicas Expediente de 19 de janeiro de 1970
Brasi/eiras 8. A. Páginas Ama:elas.
EriOnekte
W9 503.255 -- Club dos Antônios.
NO 518.681 -- The Nestle Co. Inc.
Cumpram
exigências
técnicas:
NO 519.R"2 - The Nestle C. Inc.
N9 146.624 - Luiz Candiotto.
inlo 527.777 - Heleno de Souza
Mun.
N9 539.918 - Máquinas o EquiPa!atentos Mello S. A.
No 576.898 - António Carlos Max.-

No 602.473 - Princesa do Peixe
-- Milton Rodrigues e João Maria
:Lopes - classes 19 - 38 - 41.
• 602.477 - Dia do Pescado `Milton Rodrigues e João Maria Lopes - Classes 19, 38 e 41.
No 602.478 -- Rainha do Peixe tirilton Rotlaiues e João Maria Lonas - Classes 19, 38 e 41.
D;a
N" 602.aa,
Rodrigues e João Maria Lopes - Classes 19, 38 e 41.
No 302. 4 lo - Dia do :?eseacor Milton Rodrigues e João Maria Lonas - Classes 19, 38 e 41.
No 637.871 - Salão de Utilidades
Infantis --• Maximiano rznesto da
lailveiaa Bagdocimo - Classes 33. 36
•
49.
:NT°
637,874
- Salão de Utilidades
•
Maximiano Ernesto da
Infantis
Classes 33, 36
!Silveira Bagdocima
i) 49.
NO 650.788 - Super Mercados Bom
O Barato - Mario Lamosa
13C5 41,
41, 42 e 43.
Frase de propag anda indeferida
No 478.440 - Uma Vez Tomado
[Sempre Ap rovado - Angelo Milan!
G. A. Indústria e Comércio - Ciasnas 42 e43.

aos.

-

No 877.904 - Prancisch Agnatin
'andina Garai a.
NO 801.471 - Cia. Internacional
Capitaliza,ç ao.
N) 620.865 --- Indústria NitOZOierise de Bebidas Ltda.
N9 637.913 . -- Som Indústria e Coaaércio S. A.
No 644.221 -- Legetojstabrikken
Lego, pillundi A. 3.
N9 645:488 - Cia. de Desenvolvi/atento Econômico do Paraná Codepar
NO 650.703 - Manoel Ferreira
Leal.
No 511.705 - Kaspar W9.nitee &
Cia. Inhaber Dr. Schenker Winkler
Raybestos ManhatNo 565.969
ran Inc.
No 646.295 -- Mraz & Cia. Ltda.
NO 646.340 •-- Paulistinta Indústria
a Comércio de Produtos Quimicos
Ltda.
Piraplat Piracicaba
NO 648.946
•
Plásticos Ltda.
No- 658.638 -- Ki Kiom Indústria
•le Produtos Químicos Ltda.
N9 663.900 - Covema Produtos
químicos e IVIetals Ltda.
No 664.848 - Argos Ind. 3. A.
No 666.284 -Química Valmey S. A.
NO 498.869 - Eletrônica Sairiamraiá Indústria e Comércio Ltda.
No 510.482 - Representações ATO
iria Ltall.t
NO 566.684 - Edgard Pierre
021 Saint Paul.
No 608.926 -- Fábricas GermaCie
IL A.
Na 650.744 - Reformadora de MOads de Aço Finioaço Ltda.
655.953 - Metalúrgica Lex S. A.
Cumpra diversas exigências:
No 504.816 -. Calac Artefatos de
?'1 Ltda.
▪ 513.353 -• Cantina Arcovercle
'Ltda.
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152.262 - Otto Felts de ta. No 162.774 - Eileen Fianagan. 5
Roca.
N9162.786 -- José Jacyntho de MiaNetto.
NO 153.355 - Antônio Daniel do -rralhães
áO 162.791 - Joao Baruffaidi.
Amaral.
No 162.796 - Ismael Puente lactes
NO 154.204 - ailendel Scwartzeme Mariano Manzano Gemes.
berg.
NO 162.801 • Lyra & Cia.
No 154.212 -- Antônio Ribeiro SeaNo 167.505
Quimica Farmaea.u.
lira e Manuel Maneiros Calado.
fica Gaspar Viana S. A.
N9 153.487 -- T. Oertli AktienNo 170.044 - Indústria e Comérgesellschaft.
cio Pissolli S. A.
N9 158.046 - -• Fábrica de soisas
No 170.198
Daniel Adler.
Vitória Ltda.
No 170.402
Comércio de Ped-a.9
NO 158.065
Susumu Kaneko.
para Isqueiros Colibri Ltda.
NO 158.072 - GiusepPe IVIonteferNo 170.437 • Indústria de Tapetee
rata°.
Atlantidas S. A. ITA.
NO 170.477 - Saburo Kamata..
No 158.076 --- Daniel dos Santos
No 170.479 - - Victoria. Vera Verza.
e Reginaldo Uelze.
N° 170.564 --- Percy Vieira.
NO 158.088 - Francisco °rabona
170.566 -- Irmãos Mason
e Vicente Carnielli Barcelos.
NO 170.567
Tsutomu Takami.
No 158.147 - Sigismundo ChtldeNO 170.574 -- Garabed Bedrossian.
rt
No 170.678 -- Americo Rodriguas.
No 158.156 - Indústria Gráfica
No 170.691 -- Romeu Boccalato.
C ardesani S. A.
No 170.781 - Sociedade Paulista
No 158.158 - Antônio Zaccarla.
Artefatos Metaitirgicos S. A.
No 158.238 - Manoel Martins da doNo
1'70.962
Hisamitso Oshinta.
Silva.
No 170.997 - Ryuko S. A. Indúsa
No 158.841 - Ka Za Comércio e tria, Comércio e Importação.
Inalistria de Plásticos Ltda.
NO 170.998 •-- Ryuko S. A. IndasNo 158.965 - Sônia Paulo de Paiva t eia Comércio e Importação.
Homay.
Nq 171.003 - Metalúrgica Solar
NO 158.969 - Alcir Puerta.
Ltda.
No 158.980 - Luiz Nogues Sã.
No 171.098 - Rubens Carvalho MaNo 39.013 S. A. Indústrias chado.
Reunidas F. Matarazzo.
N9 159.066 - Alvaro Barbosa de
N9 171.113
Produtos AlimentaAlmeida.
cios Embare 8 . A.
No 159.090 - Confecções Le IVIrirty
NO 171.157 • - Alfredo Depuqualià
Ltda.
NO 171.165 - Hugo Vieira Cavalo
canti.
NO 159.091 - Karl Bognar.
N9 159.092 - Indústria e ComérNo 171.181 - Gabanello Indústria
cio Sobral L tela.
e Comércio de Móveis Ltda.
NO 162.735
Erwin Meyer.
No 171.191 - SERIL
Serviço
No 162.756 - Akram Wafa Da- ia Estamparia e Realizações inchasJani.
talais Ltda.
NO 162.765 - Augusto Frederico
No 171.194 - Kiyoteru Yomauana,
Keuper.
No 171.215 Mattoso.
*79 171.216 - Mercantil nnp. raa
siliense Ltda.
171.217 - Mercantil Imp, Dra.
siliens.. Ltda.
No 171.218 - Angelmo Barbosa.
No 171.229
S. Paulo Alpargatas

ESCRITURA ÇÃO
E
LIVROS ERCANTÍS
Divulgação no 11.103

PREÇO: NCR$ 0,40

VENDA
Na Guanabara'
Avenida Rodrigues Alves no
Agência it
Ministério da fazenda

ArenCle'-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postas
Em Brasília
Na sede do .1.N.

S. A.

No 171.377
Adolf D. Spatz.
No 171.386 -- Ivo Gerson Coalovsky.
1. 9 171.420 --- Mario da Silva Fba
NO 1'11.464 -- Indústria de IVIóvela
Franciscó Eiergarno Sobrinho S. A..
NO 171.688 -- Bruno Guilh3rme
Theodoro Hollnagel.
No 171.689 -- Alberto Vieira daí
Rocha.
No 171.747 --S. A. In.
dústria e Comércio de Móveis.
N O 171.955 -- Helbling
Rosa Lia
tintada.
NO 171.758
Ernesto litro/reli
okarnura.
N O 171.759
- Euc I ! des Me d 211'0S
NO 171.774 -- Rene Ci,r7.
No 171.823 -. Antônio ais . ' erian.
o . 171.914
Guilherme de
r*
:alho Dias.

171 916 - Veber Cintra Chagas
I No 171.919 - Adolfo Korhnauser.
N9 171.920 - Adolfo Kornhauser.
NO 171.941 -- Nelson de
1V/eneaos.
NO 171.944
Paulo Francisco da
Silva.
NO

e Luiz Caros Paiva.

NO 171.946 -- Ernesto Nardelli.
NO 171.957 -- Ilona Knies Raz,
No 172.050 - Ubaldo Inzolia.
No 172.051 - Ubaldo Inzolia,
r:Q 172.074 -- Leonardo Fernando
Lotufo.
No 172.102 "- Otto Felts de /Ai
Roca.
No 179.103 - Otto' Yens de. Ui
Rrica..
NO 172.116 -- David iguelka.
NO 172.807 -- GiusePPe Mântegos4
No 172.920 -- •Armqndo Conto%
NO 172.925 -- Rupert Baumeggeg
e Jakob Mack.

•
▪

r
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N9 172.947 - Alje Máquinas OPeratrizes S. A.
No 172.950 - Werner Rudolf Siebert.
N9 173.039 - Dr. Maurltano :Rodridues Ferreira.
N9 173.043 - Armindo C. Moura
Comércio e Indústria S. A. Arnosa.
N O 173.043 - Sonia Maria Gonçalves.
No 173.066 - Magibio Nunes ce
Soada.
N9 173.069 -- José Luis Tenaz
Zarza.
NT9 173.074 - Cia. . Nacional de
Piadentes Conap.
N9 173.264 - Pucci S. A. Artes de Borracha. •
INT? 173.359 - Bruno Vecchl, Nicola
Tarayi nio e- Deodato Adversi.
NO 173.432 - Luiz de Gonzaga Selei 2 Soares.-rN 173.520 - Cia. Calcado Clark.
N. 173.576 -- Sun Fong Yu.
No 173.617 - Fortunato Orlandi.
N9 173.625 - Ivan Brito Meiza e
A aos tinho da Costa Fernandes
redra.
No 173.656 - Salim Belboul.
No 173.663 - Antônio Paulino Gom es e Antão Teixeira da Silva.
Julius Plaut.
NQ 17N668
N O 173;669 - Kirniyoshi Maruyama
No 173.671 - Masaji Haki e Seui Nadam
No 173.674 - Zeno Luppl.
N9 173.675
Webber Miguel Nojaiaira.
N" - 173.699 - Miguel Abujamara.
N" 173.707 - Celli Indústria de
1Sdevris S. A.
No 173.708 - Kurt Karl Gustav
No 173.711 - Rolf R. Lehmann.
No 173.723 - Antônio D'Ambra.
NO 173.745
Walderley Motta.
No 173.751 - Indústria e Comércio aobral Ltda.
No 173.758 - Wilson Soderi.
NO 173.761 - Metalúrgica Alio 11 NO 173.764 - Arlindo Deodato Dial
Pedro Pereira Aaadar da Rocha.
NO 173.790 - Vilcarn Estampatia
Ltda.
N 9 173.791
Vila= Estamaaria
N9 173.792 -- Amorico Dias de
72' .
O?

nona.

173.793 -- Santos Soatreras Za-

N 9 173.797
Cano/ Marques RoPr.!::;
N9 173.804 Gorgis Ranna
W173.828 - Orlando Martiniano
de Oliveira.
? 173.842 -- José Francisco Corrêa
N o 173.866 - Rafael Beerli, Lopez
* Wolstenberg Monteiro Baptista. N9 172.135 - Geraldo José de Andra de.
No 172.136 - Paulo Seavont.
NO 172.137 - Luiz Ferreira.
No 172.140 - Produtos Nobel IIrritada.

NO 172.144 - Eltronik Indústria e
Comércio de Artigos Eletrônicos Limlada.
No 172.145 44-* ritronik Indústria, e
Comércio de Artigos Eletrônicos limitada.
No 172.239 - Nathanael 'Calas
Goebel.
149 1t2.250 - Ardonplast Indústria
dr Anrelhos Cirúrgicos Ltda.
No 172.319 - Ma,saaki Shida.
172.328 - Indústria de .Calçados Transmontana Ltda.
r? 172.355 - Indústria Metall:n*10( Roberto Ltda.
N o 172.398 - João Amara`, 4:aomes.
No 172.413 - Cezario Algarte
Canada.
N9 172.430 - bddro Martins da
tuanara e Rosario -Cannizzaro.
Nç 172.446 - r'ritz Reinhart.
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N9 172:447 - Tectrônica Equipamentos Eletrônkos Ltda.
N9 172.452 - Masao Uchida.
No 172.455
Joberto José Silva
Freitas.
NO 172.462 - Mauro Pin.heiro de
Abreu.
NO 172.465 - Amparsan Godelachian.
NO 172.468 - Soe/ Roitman.
Nço 172.482 - M. A. Prist Confacçnes S. A.
N9 172.587 - Porfirio Nunes de
Lima.
A. :inNo 172.490 - Ouro Fino
dústria e C0111;;n10.

N9 174.063
Robot Indústria e
Comércio Eletro Mecânica Ltda.
N9 174.064 - Surmann Indústria
e Comércio S. A.
No 174.075 - Indústria de Sair"
Schinidt S. A.
No 174.076 - Indústria de Saltos
Schmidt S. A.
NO 174.101 - Indústria de Espon
-jasJcquelinLtd.
NO 174.112 - Katsuhiko
NO 174.119 - Antônio Ribeiro
Filho.
N9 174.122 - Indústria e Comércio Artepapel Jabaquara Ltda.
N O 174.142 - Plásticos Primor Limitada.
No 174.143 -- Plásticos Primor Il.NO 172.491 - Hui Chun Fong.
initada.
No 172A92 - Rui Chun Fong.
N" 174.144 - Plásticos Primor LiNO 172.542 - Editõra e Comércio
mita da.
Saravan Ltda.
No 172.646 - Antônio Sanches.
N" 174.145 -- Plásticos Primor i.,iNO 172.654 -- Eduardo Willan
mitacia.
Mona.
N° 174.146 - Plástic os Primor L iNO 172.659 - Suehiro Onizuka.
mitada.
No 172.662 - Takeo Imoto
N O 111.031 - Centris Fundições
No 172.663 - João Oliveira RaCentrifugadas S. A. mos de Sá.
Chafi Simão.
NO 110.492
NO 172.66'4 - Miller Conway &
N9 122.759 - Indústria e ComérCia. Ltda.
NO 172.666 - José Coelho Carneiro cio Sobral S. A.
NO 132.248 - Jupiter Denatl InLeão.
No 172.682 - Plaslumi Indústria e dústria e Comércio S. A.
NQ 135.944 - Indústria OdontoComércio Ltda.
No 172.683 - Plaslumi Indústria e lógica Evang Ltda.
Natale Rivello.
N O 15.905
Comércio Ltda.
14dn136.556 - Indústria e Comércio
NO 172.693 - Susumu Nisbikawa.
do Brasil S. A.
No 172.1395 - Tintas Crera Art Dako
N• 147.905 - Skiold Thorstenani.
S. A.
Josef Plitek.
147.84.4
NO 172.755 - José Martinez.
No 149.993 - Paul Alphen.
172.756
João
Kunis.
No
N .' 152.e96 - Waldir Medeiros.
NO 172.757 - Blindex Construa:das _NO 152.395 - Anan)le Kagan.
Elétricas Especiais e Blindadas LiN o 153.934 - Geloplac S. A. Inmitada.
dústria e Comércio.
NO 172.761 - Jesus Paz Mouro.
No 153.935 - Celoplac S. A. InN9-172.785 - Indústria Metalúr gi- dústria e Comércio.
ca Roberto Ltda.
Sylvio Louzada.
NO 154.754
IN 172.806 - Giusep p e Mântega.
Elgin Fábrica de
No 155.039
No 172.957 - Yosuke Kato.
Máquinas de Costura S. A.
NO 173.750 - Técnico Mecânica
1,19155.094 - .Huhlernann Eduaid
Bristan S. A.
Christian.
G.
Mendes
Pearão
No 173.752
Planno II. B. Krause
NO 171.e72
Representaçõos S. A.
NO 171.565 - Nilo Santos Pinto.
Eninco Engenharia
NO 173.753 - Yoichl Awanmra.
li o 171.624
No 173.754 - Suehiro Onizuka.
Ind.asiria e Comércio Ltda.
NO 173.760 - Rigesa, Celulose Pa1.9 171.702 - Imasa S. A. Indúspei e Embalagens Ltda.
tria e Comércio.
NO 173.873 - Brossi & Dia. Ltda..
Bozzano S. A. CoN 9 171.974
NO 173.907 - 4. Rocky Industria e manai°, Indústria e Imp.
Comércio Ltda.
171.978 - Arnerico Kosen.
NO 173.909 - Arlindo de Pinho
N-• 172.960 - Jisuke Kishimoto.
Braga.
No 172.959 -- Indústria e Comércio
Imp. Inc. Ltda.
1. 9 173.911 - Egon Vorwalder.
N9 172.893 - Laboratório OdontoN° 173.938 - Francisco Coelho
mecl Indústria e Comércio Ltda.
Ne.N o 373.015 - Papelaria União LiNo 173.941 - Solomon Titelbaum. mitada.
No 173.944 -- Sociedade Paulista
N O 173.272 - Indústria de Contrdet; Artefatos Metalúrgicos S. A:
No 173.955 - Pierre Paul Guetin. le• Elétricos ICE Ltda.
IV 173.731 - SIUD - Sociedade
173.956 - Luigi Callegari.
:
No 173.960 - Carlos Alberto Mar- Indústria de Utensílios Domésticos
Ltic1,1aQ.
tinelli da Gama.
No 173.961 - Mattia Filizolla e Eu174.161 - vibo Ltda.
gênio Martins Mendes.
174.162
-- Walter Kanitz.
No
173.981
Indústria
Plástica
N9
N3 174.168 ACS - Indústria e
Opalit Ltda.
NO -373.982 - Metalúrgica Colatti Comércio de Artefatos de Metais L7mitada.
Festugatto Ltda.
N9 173.983 - Metalúrgics, Co1ett1
Iveugatto Ltda.
NO 173.986 - S'. A. P. A. Nascimento Acar Propaganda.
NO 174.003 - Guilherme Seller &
Cia.Ltda.
Guilherme Seller &
No 174.004
Cia.Ltda.
Luigi Paolo GuasN9 174.007
sardo.
174.009
Aymar
Edison Sperli
NO
_PT9 174.025 - Metalúrgica Coletti
Pestugatto Ltda.
NO 174.031 .• Ladislaus Szoice.
No 174.032 •,Acacio Martins Gomes.
NO 174.036
Isalda Schwalm.
N9 174.062 - Surmann Indústria
e Comércio S. A.

AVISO AS DEPAR,TIÇOES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral axe deverão provinenclar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até, o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela
dela.
O registro de assinatura nova,
<ou de renovação, será feito contra
o apresentação do empenho da
despesa respectiva.
••••••

NO 114.170 - AOS - Indústria t
Comércio de Artefatos 'de Metais IN
sraitada.
NO 174.177 - Zacarias S.avaii
Sakkis.
NO 174.178 - Brindes e Publicidade Impar Ltda.
NO 174.192 - Milton /loisas Perla
NO 174.193 - Gelominas S. A. In.
dnatda e Comercio.
N O 174.518 - Indústria de .AUPiCk.
Siena Ltda.

So 174.813 -- Jor,:e Ernesto n'aul.
/ler.
NQ 174.998 - Hamilton Franco
Cia. Ltda.
N9 181.825 - Lovable S. A. Indústria e Comércio de Roupas.
NO 183.594 - Lsrici Stritzel.
N9 160.038 -- Cándido Gabriel Srla"•ar.
N9 160.288 - Mathaus Martendee
cio Amaral.
N o 160.303 - Plesticos, Santa. CNN:
S. A.
No 160.370 - Yoshinobn Yarnada
e Setsut, Tagawa.
No 160.698 -- Renato Viglay,
No 160.740 - Indústria de MeiasMaluf S.A.
No 160.978 -- Teeriepoll Comera:c
e Indústria Biasileira de Politnente
Ltda.
N9 160.980 - Tecnopoll cotia:raie
e Iacif7stria Brasileira de Polimenie
Ltda.
NO 161.001 - Aristide Perma,
No 161.038 --- Jacolo Berenzon,
No 161.060 - Paulson Comérc i o e.
Representações Ltda.

No 161.302 --. Vietorino Soada; de .
Azevedo.
N,o 161.485 - •Ainerico Boassetti,
NO 161.553 - Mohlia Contennsranea S. A.
Ino 161.554 - Jcbiin Coott rdaoraaea S. A.
No 161-556 - Ctnatide da Sdnd.c.
Doida.
161.596 - Infal
incinsa.fic
Nacional de Prisosp araniutoa I. ida.
No 161.602 --4 José Idnael
guairedo.
NO 161.831 - Dymitri Patroa..
No 161.832 -- Dymitri Petrova
NO 161.833 -- D,arnitri Patroa'.
N4 161.834
Dyrnitri Patroa..
161.850 - Brindar:, Brasil S. A.
NO 161.859 - Indústria e Comercie
cle Acrilico Inclacril Ltda.
No 161.862 - Otto 1nelts
Roca.
NO 161.864 - Jose António Idopau.
No 161.874
Aliierto Machark
Rangel.
NO 163.117 -- Bettanin & Cia. Ltda.
No 169.120 -- Ruy Carlos Vsrelle,
NO

NO 169.650 -- Paulo de Lastre
Corr9a.
No 169.736 - Ciferai Com. e Ind.
Sociedade Anônima.
Nos 169.737 - 169.738 - Cifera
:ora. e Ind. S.A.
NO 170.058 - Demetrio Mor.
No 170.077 - Oswaldo Barone.

I
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NO 170.078 - Nestor Codignoll.
N9 170.229
José Carlos Nogueira
da Andrade.
Yosbitaka Takakua.
Nr? 170.401
NO 170.692 - Irma Moller.
José BaIthazar SerNO 170.693
rado.
Luiz Jcsé cia Souza.
N) 170.698
Plinio de Freitas.
NO 170.699
N9 170.712 - Brasil Tecnic. Com .
Imp. Ltda.
N9 170.720 - Albese Valesecchi.
NO 161.849 - Brindes Brasil , S.A.
162.078 - Mamo H. Z. . Krause.
NO 162.252 - Metalúrgica Satiger
Sociedade Anônima.
NO 162.838 - - C. S. Oliveira.
N.;- 163.034 - Fábrica de imã Perrnanante e Componentes Eletrônicos
In= Ltda.
NO 163.09, 1 - Metalúrgica WaIlig
Sjciedada Anônima.
NO 163.290 - Lanofix do 13easil S.A.
Sociedade Anorlirra
N9 163.742 - Metalúrgica 1VIegra
• 193.'779 - Ancora Cia. cici Ind.
e Com.
Angel Loeez Pisamos.
N i 163.943
ItILM Com. e
• 13.954

NO 171.001 - Moyer & Cia. Ltda.
N9 171.199 - Thuzao Kawashima.
No 171.335 - Transtec Sociedade
Técnica de Transportadores Industriais Ltda.
Retificação de Clichés

res Ltda. - classe 34 - clichê publicado em 12-6-67.
N9 775.795 - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - Associação Brasileira Beneficente de
Reabilitação - clichê publicado em
12-6-1967.
NO 775.814
Copamar - Sapataria Copamar Ltda. - classe 36
clichê publicado em 12-6-67.
N9 775.844 - Lanofix - Lanafht
do Brasil S.A. - classe 29 clichê
publicado em 12-6-67.
NO 775.852 - La.nofix - Lanofix
do Brasil S.A. - classe 35 - clichê
publicado em 12-6-67.
NO 775.871 - Solmar - Comércio
e Transporte Solmar Ltda. - classe
33 - clichê publicado em 12-6-67.
N9 775.877 - Tricoté
Indústria
de Linhas Centauro S.A. - cl. 22
- cliché publicado em 12-6-67.
N9 775.881 - MC - ~aia. Contemporânea S.A. --- cl. 26 - clichê
publicado em 12-6-67.
N9 775.851 - Auto-Vidios - Sociedade Auto-Vidros Ltda. - cl. 14
- clichê publicado em 12-6-67.
Anajá
N9 783.002 - Anoja
Indústria de Produtos Alimentícios
Ltda. - el. 41 - clichê publicado
em 5-7-67.
N9 783.009 - Foboan
Foboan
Indústria de Peças e Acesaórios para
Automóveis Ltda. - cl. 11 -publicado em 5-7-67.
N9 783.015 - Pôsto Pioneiro Limitada - Pôsto Pioneiro -Ltda. clichê publicado em 5-7-67.
1‘1,' 73.098 - Congelado - Bopp
Meister Rz Cia. Ltda. -- cl. 41 clichê publicado em 5-7-67.
Republicação: Diretor Geral - Divisões - Serviços e Seçôes
Expediente de 19 de janiiro de 1970
D .0 . de 16.1.70 e 1.9.1.70

N9 792.000 - Amaury - Amaury
Artes Gráficas Ltda. - classe 38 clichê publicado em 1-8-67.
N9 792.027 - Jornal de Pinheiros
Pat-Publicidade e Assistência Técnica Ltda. - classe 32 - clichê publicado em 1-8-67.
N9 792.039 - Emblemática - Moinho Fama S.A. - classe 19 - clichê
publicado em 1-8-67.
Na. 792.040 - 792.041 - 792.042
- 792.043 - 792.044 - 792.045 792.046 - 792.047 - 792.048 792.049 - 792.050 - 792.051 792.052 - 792.053 - 792.060 792.061 - 792.062 - 792.063 792.064 - Emblemática - Moinho
Fama S.A. - Classes 14 - 13 - 12
- 11--10-9-8---7-6-5
-4-3--2--1--- 22-21-20
- 18-- 17 - clichês publicados em
1-8-1997.
Na. '792.065 - 702.080 - 712.067
792.068 - 792.089 - 792.070 792.071 - 732.072 - 792.073 792.674 - 752.075 - 792.076. 792.077 - 702.078 - '192.079 792.083 - 792.081 - 792.082- No 164.212 -- Zenaide Villalva
792.083 - Emblemática - Moinho
Fama S.A. - classes 49 - 48 - 47
-45 - -.43-16-42N 104.254 -- AntGnio Francisco Ro- 41-40-39-38--37-36-35
irigues dos Santos.
- 34 - 32 - 31 - clichês publicados em 2-2-67.
NO 164.253 - Nono Nagano.
Ns. 792.084 - 792.085 - 792.086
Gerardo Gorardi.
No 161.792
- '712.087 - 792.088 - '792.089 N" 165.810 --- Artur Eberhardt S.A. 792.090 - 792.091 - Emblemática intls. Reunidas.
Moinho Fama S.A. - classes 30 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23
NO 166.670 - Vicente Palma.
- clichês publicados em 2-8-67.
N" 166.879 - Ind. Trex Ltda.
N9 792.159 - Sul Fabril - Sul FaNO 169.908 - Linhanyl Ind. e Com. bril S.A. - classe 37 - clichê puExigencias
de Linhas Ltda.
blicado em 2-8-67.
Cumpra exigências técnicas:
NY 167.219 - Ind. Mecânica BerNO 775.704 - Açougue e MerceaAndersen S.A. Com. e Ind. (junria Luiz V.S.C. - Valdomiro Silacz'a Ltda.
to à pat. PI n9 66.4841.
mões Coelho - classe 41.
NO 187.220 - Tomohisa Sunap.
N9 156.486 - Pierrel S.p.A.
775.712
Sina
Organização
NO
NO 167.392 - Ahstides de Almeida.
Cinematográfica - Sinc - Org. CiN9 173:242 - F. Hoffmann
N9 167.421 - Kenso Okumura.
nematográfica Ltda. - classes 8 e 33 Ronha 8: Cie. Societe Anonyme. La
clichê
publicado
em
12-6-67.
zão.
N9 168.098 - Sobar Sociedade Bandeirante de Reflorestamento e MáN° 178.745 - Técnica Ind. BiNa. '775.715 - 775.716 - 775.717
quinas Ltda,
- '775.718 - 775.719 - 775.720 N°
180.573 - Rhone-Poulene S.A.
N9 168.177 - Irmãos Sgobin Ltda. 775.721 - '775.722 - 775.723 N9 181.989 - Combustion Engine775.724
775.725
775.726
N9 168.286 - Inds. Brasileiras Ele- 775.727 - - 775.728 - 775.729 - ering Inc.
ZrometalúrgiCas S.A.
775.730 - 775.731 - 775.732 N9 12.21
Dow Cornlin Corp.
775.732 - 775.733 - Iseki - Iseki
N9 168.693 - Toshio Ouchi.
N9 145.884
- Mitsui Máquinas Agrícolas S.A.
Silvio de "Paula.
NO 168.694 - Adhemar Ruiz.
- classes 28 - 14 - 13 - 15 - 16
N9
151.870
Irineu Rodrigues
- 18-19-38-41-40-42- Lopes.
N9 168.701 - Seijun Shlroma.
43-44-32-34-35-37 N9 168.704 - Leônidas Antônio 36 - clichês publicados em- 12-6-67.
N9 153.317 - Industriewerk SchaMartins Carlini.
Na. 775.733 - 775.734 - 775.735 effler OHG.
NO . 168.706 - Shigueru nicht.
N9 153.758 - Herbart Holnrich
- 775.736 - 775.737 - 775.738
N9 168.707 - M. S. M. Artefatos 775.739 - 775.740 - 775.741 - Temme e Helmut Gerhard Hueck.
775.742 - 775.743 - 775.744 - N9 177.593 - Fábrica de Evaporade Borracha S.A.
775.745 - 775.746 - 175.747 - dores Mipal S.A.
168.711
Yasutomo
Ishida.
N9
775.748 --- 775.749 - 775.750 N9 179.211 - Max Lowenstein S.A.
775.'751 - 775.752 - Iseki - Iseki
NO 168.715 - Lin Chang Lu.
Aliança de Artefatos de Me- Mitsui Máquinas Agrícolas S.A. - Fábrica
tais.
N9 168.921 - Waldemar Chave Ri- classes 1
2
3
4
9
49
beiro.
48 - 45 - 22 - 20 - 50 - 23 N° 181.708
Badische Anilin &
Orlando da Silva 27 - 26 - 25 - 24 - 30 - 29 - Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
NO 168.971
clichês publicados em 12-6-67.
Santos.
N2 182.535 - L'Oreal.
NO 775.781 - Kayá - Ind. e Com.
NO 170.725 -- Jaime Marques Povoa.
N9 179.918 - Construtora FloraCruzeiro de óleos Vegetais Ltda. N9 170•726 - José Geraldo As- classe 41 - clichê publicado em 12 vante Gianettl Ltda. Configia.
de junho de 1997.
suatire..o cla Paula.
Diversos
NO 775.782 - Incovel - Ind. e
le9 170.729 - tuigi Patena.
N9 154.058 - Jerzy Gruszczy,.e;T:i.
No l70.720 - romaniui Com. Cruzeiro de óleos Vegetais
- A:quivado.
Ltda.. - cLtsso 41.
•
St,c' aula An.
• J7(i.a.5 oacvr de Souz ,N9 775.792 - Master - 1Vlaster
159.14
iNá. A. Priist
- Alquáado.
.1/1st:ilações e Decorações de Interio- recções S.
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Notificação
Ficam notificados os severa:ates abaixo mencionados a comparecer a êste Dep artamento no tatar0
de 60 dias, a fim de efetuar o pagamento da taxa final para que sejam
expedidos os certificados:
N9 231.114 - Rosenthal - Porz.ellan Aldiengesellschaft.
N° 235.589 - Usina S. Joaquicr
S.A. Agricultura, Ind. e Com.
N9 583.710 - Aldo José Caneca.
N9 613.883 -- Roberto Sal)nz
N9 621.075 -- Transpertadem Lazinho S.A.
N9 628.405 - .".rarmácie E. Ui-azinha Ltda.
NO 628.00 - Birigui 01 ‘so Elo]. S.A.
N0 629.719 -- Limagran
A.,.
Agricultura Ind. e Com.
N9 629.922 - Antônio Mendes,
N9 610.221 -- Lanches Senador Limitada.
N9 640.235 - Laticínios Juventus
Ltda.
1‘19 640.615 - Util S.A, Inch. Mocan1cr.:7 e MetaltVgicas.
N9 641.879
Inda. Químicas Fesmde S.A.
N9 641.953 - Mobillêrla Morro do
S Ltda,
N9 642.635 - :Uivas Representeçao, Inv. e Cora. de. Papéis Técnicos Ltda.
N° 642.670 - Trefll S.A. Paulista,
de Trefilação.
N9 780.450 - Asfrio Az.0.aliA Frio
Ltda.
új 643.707 - Ind, Metalúrgica Aibaga Ltda.
Notificação
Dopois do decorrido o p razo de
60 dias, a partir da presente data,
para recurso ou impugnação e se
senhum interessado do mesmo se
valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a êste Departamento, a fim
de êfetuar o pagamento da taxa final, dentro do prazo do 60 dias,
contados da data em que tiver C-pirado aquêle prazo de recurso.
Marcas ' Deferias
N9 592.499
Aceiol -- S. Pairagila & Filhos - cl. 46.
N9 600.715 - Permasta Produtos Rocha Químicos e farmacêuticos
S.A. - cl. 1.
N° 603.669
Nacconate Chemical Corp. - cl. 1.
N9 655.215 - Coriservcar
Schllling-Hillier S.A. Ind. e Com.
cl. 46.
N9 661.784 - Santana - Química
Kedç Ind. Ltda. - cl. 46.
N9 619.034 - Prodepoca Pradecopa Produtos de Cpoca Brasil
Central Ltda. - el. 1.
N9 619.163 -- Maryntlixtas -- Ma'.
rytintas Ltda. - cl. 28.
Xrid. e
1V 643.484 - Duraflor
Com. Atlantis Brasil Ltda. - el. 46.
N° 533.703 -- Innoccnti
Irmo.
centi Societa Generale por Vindestria. Metallurgica e Meccanica,
cl.
21.
Atuou - CatLa. de
l\r
-1-; Ap itai
P.O.
Mó.
N" 4j66.207
Grécia veis Estofados Ltda.. - cl. 10.
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Propaganda David') y N 9 '714.700 - Confecções Frimaon
N9 538 607 - Pirani - Casas Pi- N 7 735.756 - Silar S.A. Silo e
rani S.A. Com. e Ima. - eis. 1 e Armazéns Construções Ind. e com.
49.
N 9 735.768 - Cataventos e Carrinhos União Brasil Ltda.
Marca Indeferida
2V 736.839 - Carlos Adolfo Doerl.
N 9 660.976 - Tetrabiôtico - Fara
2V "(38.990 a- Transforgeo; indúsmagricula SÃ. Trnp. e Exp. -- el.
tria de Transformadores -na Geral
2.
Limitada.
Exigencta3
2V '741.358 Waldemar Amaral
de Almeida e João Genésio de AlCumpra diversas exigências:
meida.
N 9 616.252 - Imporgraf Coifa f.
2V i43.744 - Levino Gaaaa, Leal.
iMp. Ltda.
2V 743.756 - José Cândidn
N 9 634.011 - Oriel Empreandimentos Imobiliários S.A.
N9 743.803 - Social Esaortiva Limitada (Socel).
N 9 664.825 - Argos Ira. S . A ,
Simplon Me .:Wea e
al° 528.528 -r Serva' S.A. Trans4 N" '74Q ' 7 19
Com. Ltda.
portes ; Com. o Representações.
Ametil Indústrias
N9 585.33'7 -- Perfumaria Reny 2V 749.532
QuinUcas Ltda.
Ltda.
2V 775.207 - ind. de R,aios
N9 603.298 - Hélio PelLegiani.
Auto Peças Ttaloda Ltda.
N 9 614.693 - Cardinal Irnd a ela e
Adro. Ltda.
Arquivamento de proccros
N9 618.538 - Empresa e Caolim
Foram mandados arquivar Os
Ltda.
processos abaixo mencionados:
N 7 650.871 -- Astex Assessoria
récnica Com. e Exp. Ltda.
2V 377.206 - Condubraa Tildas
tria e Comércio Itda.
N9 691.415 - Cimba Cia. Ind.
Mercantil da Bacia Amazônica.
2V 488.353 - Humphreys MediciIV 691.416 - 691.417 - Comp. ne Co. Inc.
Ind. e Mereant41 dabacia Amazô2V 532.056 - Alfaiataria Renova.
nica.
N9 558.907
Inducon do Brasil dom Ltda.
Ca pacitores S.A.
149 634.929 - Sa p ataria ta Corno
N 9 566.883 - Martiniano
Limitada
Sinai dr

2V 635.278 - Ciag Cárnaaa Com..
Ind. e Adroialiatr ativa da Guanabara Limitada.
N. 637.430 - Nelson Marques.
N7 637.936
Nelly Land Corrêa.
N7 635.023 -a- Restaurante Piceadilly Ltda..
N 9 625.508 - Luso Brasileira de
Carnes Ltda.
2V 636.085 - indústria d: Prodi•.
tos Quimicos Brasiquimica Ltda.
, 2V 636. a5 - Litográfica Brasilprint LtcT.
N ? 03'0.097 - Guilherme da Silva.
2V 626.752
Fra,ncalvcs Hotéis
Limitada.
2V 636.933
João
Matques da
Silva.
2V 636.997 -- Protentec Nacional
Concreto Pre-Moldados Comércio e
Indústtaa Ltda.
2V 038.379 Termacrist S.A.
Distribuidora Química e Farmacêutica.
2V 633.594 - Adriática Textil
rnércio e Indústria Ltda.
2V 028.822 -- S.A. Fábrica de Bebidas Cardoso de Gouvêa.
2V 639.026 - Cia. United Shoo
IVIachinery do Brasil.
IV 639.488 - Indústria cie Madeiras, Comércio e Pecuária Cabral Sociedade Anônima Imapebra .
2V 640.880 - Sertur Advocacia e
Contabilidade Ltda.
2V 840.923 - Soformat Ltda.
2V 889.957 - Organiações Roel Limitada.

COPM9 NACIONAL
LEI R

TR

REGULAMENTO

DIVULGAÇÃO N.' 1.037
Pso: . N.C4

2,00

V5)41).AÀ

Na Guanabara
Salto

venda: Av. Rad'xíguet.sp;
Anca It MatÚlo *da Pazendi:

imma-a. • Redidos peio Serviço de R*44,611190 Poliu?
Sm &soai*.
Na sede do D.I.K

2V 690.079 - Montennica
gene de Caldeiras Ltda.
2V 642.816 - Meridional Planejamentos e Empreendimentos Ltda
2V 642.371 - Equimaq Equipamen.
tos de Máquinas pare, Eseritorie L2mitada.
NP 642.082 -- 7.'rackaaii Conaércia
e Imp. Ltda. (Arquivem-se os processos).
Foi mandado cancelar o registra
abaixo mencionado:
2V 397.885 - Mancal S.A. Indústria e Comércio de Metais em Pê
(Cancele-se o registro)
Oposíçõe.
/vliralva Com. Exp. e Imo. Ltda.
(opoente de. marca Stelva cêrrno
889.870).
Retifica çãc de

cdwIt£

N' 715.372 - Lojas Igor -- Tecidos Feia Zarzur S.A. - Classes 22,
23, 36 - Clichê publicado em ,26 tia
novembro de 1969.
IV 775.031 Polipar .a . Casa de
Parafusos Pollpar Ltda. - Classe 11
-Clichê publicado em 3-8-137.
2V 775.077 - Alpe
Laborat&in
Alpe Ltda. - Classe, 10
Clichg
publicado em 9-6-67.
2V 7 1 75.219 - Macotee. - Macotee
Ind. mecânica e Com. Ltda. Classe 5 - Clichê publicado em 9 (1(
junho de 1967.
2V '782.325 - Tornos -- Tovarna
Motornih Vozil Tornos Koper
Classe 6 - Cliché publicado em 3 da
julho de 1967.
2V 782.329 - T„,2nsarnin - Química e Fannacêutian, Nikiro do Brasil Ltda. - Classe 3 - Clichê Publicado em 3-7-87.
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kcAs DEP.os-ADAS
M1.14.3„1) fMtn do cats-elo c022.0 ast sgsi coo
904.109/110

904,11

Arma
prn-2L

4

11410inf1lA MiN3ILE0i1Pa
Aparei indústria de Aparelhos de Controla S.A.
Srio Paulo
airataalar. Máquinas e suas purtts Anterasantes, da cisme 6
assinalar; instrumento de precisar:,
trumento científico, aparelhos de uso
comum, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tôda espécie, acessórios
de aparer os elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, lios, soquetojo aparelhos fotográficos, máquinas
falantes, disco.: gravados, e filmes sevelados, da classe 8
—
c
904.111

têlrl OtiTRIA aaAalt.nflUk
Saio Paulo
~malar: Máquinas e suas partes ante
granias, da alue 6
inalar; Instrumento de precisa°, instrumento cientifico, aparelhos de uso comuna, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tôda espécie acessórios
de aparelhos elétricos (Inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquete), aparelhos fotográficos, ?máquinas
lalantes, disto., gravados e filmesrevelados, da classe 8
_
904.115

MULT1PESCA
INDOSTMA

Multipesca S.A. Indústria da Pesca,
São Paulo
kusinalar: Peixes vivos, da classe 19.
904-114

Argentina
Classe: 42
ArtIgoa: — Aguardentes, aniz, aperitivos, bagaceiras, bebidas alcoólicas não
medicinais, bebidas fermentadas não medicinais, biter, brandy, cachaças, cervejas, chopps, cidras, conhaques, fernets,
genébras, genebritas, gins, gaingers alcoólicos, graspas, hidromel alcoólico,
kirsch, kummel, licores, quinados, niarasquinlias, nadares alcoólicos, parati,
pipermint, ponches, 511131, sucos alcoólicos, vodca, whisky, vinhos
904.116
Classe: 43
Artigos:
Aguas minerais ou artifiiais, sodas, sifões, águas tônicas, ginger-ales, refrescos e refrigerantes gasoaos ou não, espumantes ou não, naturais ou artificiais; xaropes sem álcool
para refrescos, de frutas, de flores, de
raizes, de sementes, de plantas, ou de
essências; sucos ou extratos das mesmas, naturais ou artificiais; refrescos de
limão, de laranja, de tamarino, de guaraná, de hortelã, de abacaxi, de antanaz, de groselha, de caju ou de outras
finitas ou plantas; guaraná espumante,
granadina e capilé
N9 904.489

.C.;E'R.AlD da Côa& (In Pgowegotleitio ketwaid
Entabelecido em Sto Paulo
Classe 22
Artigos: Para distinguir fios e linhas
de tôda espécie, ara tecelagem, costura,
cerzidura, bordados, tricotagem e crochê, algodão, juta, cânhamo, rami, lã,
linho, aviou, rayon, poltesten acrílica.,
seda natural, sintéticos, celulose e oaea
Classe 23
Artigos: Para distinguir tecidos ea/ geral, em peças, retalhos e aparas de:
algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caroá,
casimiras, lã, juta, jersey, linho, nylosi,
paco-paco, percalme, poliester, rama
rayon, sêda natural, plásticos, pano
couro, sintéticos acrílicos, veludos, listão, gabardine, cambraia, amianto, celulose, elásticos, percal, papel, vidro e
tecidos emborrachados e impermeáveis
a-saras
Na. 904.493/494

,C3AltD'AORII

Ns. •904..491/492

.40ü$1111A

Zedeletria 13•
,
non eirk

11/litItiNacu S A.
Incinstriadt Peca
São Paulo
Requerente: Indústria c Comérao
assinalar; Peiata ,, vimos', aia !rattst5Ç- W
erseickpo Leria S.A.

,
° AQUWX n15:
BR10,0,,tra.
'adáotrâ's
Requerente: Casas Eduardo S.A. Cala
çados e Chapéu
•
2-ekzbeleeido ens. são Paulo
Classe 36
Artigos: Para distinguir calçados era
eeral: Alpercatas, botas, botinhas, boa
tinas, chinelos, galochas, polainas, para
neieas, sandálias, sapatos, sapatos fana
portivos e tamancos
a
N9 904.498

iiã

•
isra0,1#10

taA & otria 3rabilei1s

Requ,erente: Lanapar S.A. Indústria é
Comércio de Matérias Primas
tabelecido em São Paulo
Classe 57
Artigos: Para distinguir roupas brancas
para cama e mesa: Acolchoados para
camas, colchas, cobertas para cama, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, guarnições para cama e mesa, jogos
bordados, lençóis, mantas para camas,
panos para cozinha e panos do pratos,
toalhas de rosto e banho, toalha de
mesa, toalhas para jantas., toalhas para
banquetes, toalhas de altar, guarnições
para cama, mesa e banho, toalbinhas
(cobre pão),
E A D' , 7?
Classe 22
E A 3 ,R
Artigos: Para distinguir tios e linhas
InOotrie, .Drafiii16ive
de nada espécie, para tecelagem, costura, Cerzidura, bordados, tricotagern
crochê: Algodão, juta, cânhamo, rara!,
Requerente: Haupt São Paulo S.A. lã, linho, nylon, poliester, acrilico, séda
natural, sintéticos, celulose e pêlos
Industrial e Comercial
Estabelecido em São Paulo
N" 904.493
Classe 11
Artigos: Para distinguir: correntes, serras de corrente, adiador manual, limas:
rompedor de corrente de alavanca, mortADÁPÁR
ça afiadora, rompedor de corrente maIndiijô
a cá. x‘a
nual e Calibrador de dentes
Requerente: Lanapar S.A. Indústria e
N9 904.490
Comércio de Matérias Primas
Frrnbelecido em São Paulo
22
QM EC:ZtOL CIA Lte. Artigos: Para Classe
distinguir fios e linhas
de teala espécie, para tecelagem, costura, cerzidura, bordados, tricotagem e
crochê: algodão, juta, cânhamo, rami,
lã, linho, aylon, poliester, acrílico, sécia
taatural, sintéticos, celuloses e pêlos
N9-904.496
.
Requerente: Broraberg
Cia. Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Clame 38

li 904.497

Ineldirt rá a SzáslaiArã
Requerente: Casas Eduardo S.A. Calgados e Chapéus
Estabelecido em São Paulo
.
Classe 36 .
Artigos: Para distinguir calçados em
geral: Alpercatas,. botas, botinhas, botinas, chinelos.. galochas, polainas, perneiras, sandálias. sapatos, sapatos desportivo.,;, e anc:os

Requerente: Casas Eduardo S.A. Cala
çados e Chapéus
Estabelecido em São Paulo
Classe 36
Artigos: Para distinguir calçados eia
geral: Alpercatas, botas, botinhas, beis>
tinas, chinelos, galochas, polainas, para
miras, sandálias, sapatos, sapatos des.,
portivos e tamancos
N° 904.499

/i4 z 1 n'
In g stga kocaga.*&
Requerente: Casas Eduardo S.A.Calçados e Chapéus
Estabelecido em São Paulo
Classe 36
Artigos: Para distinguir calçados cai
geral: Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas, polainas, per•
neiras, saacialima sapatos, sapatos desportivos e tamancos
Na. 904.500/502

•"

Requerente: Clevite bulia .S.p.as.
Local: com sede em CJardolo Di Trent*,
Itália
Classe 6
Artigos: Mancais, buchas, placas de
ajustamento e arruelas axiais, todos pava
uso em maquinas industriais
Classe 7
Artigos: Mancais, buchas, placas de
ajustamento e arruelas axiais, todos asados em implaasratos •aara agricultura
Classe 21
Artigos:. hiPricals, buchas,. plactia
ajustamento e arruelas axiais, todos use..
d as em velCulns automotores e em apa.
aclima aperc,-lormooção por terra, ar
.7
mas
•-•
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N° 904.503

Classe 28
904.553
Artigos: Suportes de esp,:ala de mate-;
rial sintético, empregados na orn4nen-I HOMEM PARA MIM, SÓ DE CALÇAS.tação de flores, ou seja, almofadas do:
POEL I, NATURALMENTE.,:
material citado, onde são fincadas
hastes de flores .e folhagens
Requerente: Confecções Rodi Ltda.
I\1 9 904.509
Local: São Paulo
Cla g se; 36
Frase de Propaganda
N5 904.554

actimon

MULHER PARA MIM, SÓ DE CALÇA
Requerente: IVIariinekko Oy.
Local com sede em. Helsink, Finlândia
Classe 38
Artigos: Papel, parielão, papel encera-a do, papel para impressão, livros e papéis para esboços, papel para embrulhos
toalhas de papel, rótulos impressos e
não impressos, etiquetas, lembretes de
papel; livros em branco, blocos de papel
formulários, cartões de visita, caixas de
papelão para cppacotamento
N° 904.504

Mul .fmck .odt
Requerente: Byk
mische Produkte GMBH
Local com se& em Frankfurt um Maio,
República Federal da Alemanha
Classe 1
Artigos: Produtos mixiliares para lacas
e vernizes, a saber: emulsificadores,
divergentes, agentes de suspensão, produtos para impedir a formação de peliculas, agentes enfoscantes, agentes
para tornar estável a luz, umetantes,
homogeneizantes, secantes para tintas,
agentes de esoorrimento ou nivelantes

1
-

bíndy.sklpi

kocKsMa Orishiva

Requerente: Confecções Roeli Ltda.
Local: Cão Paulo
Classe: 36
Frase de Propaganda
I\P 904.555

Requerente: Turismo Real S/A
Local: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Cartazes impressos literais de
propaganda, cartazes em geral, clichês;
estátuas, estatuetas, estampas; figuras e
desenhos, frutas, fieiras e Rilhas de cêrc,
flóres e Rilhas de substâncias isolantes e
sintéticas, figurar de madeira, figuras de
cêra; gravuras; imagens; máscaras de
cêra; cêras de escultura, obras de' pis'_»
lura; quadros com moldura de madeira
ou material plástico
N9 904.561

bldústra Srasflek2
Requerente: Ever.il S/A; Produtos
Farmacêuticos Indústria a Comércio
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico MC.
cada como estimulante do apetite, nazi
deficiências do pêso corporal, nas carês:
cias vitaminicas do complexo B e corc.
anti-histaminico
_
N°904.562

;_Mdúsria Erasfleh
Requerente: a Novaquimica
Laboratórios S/A
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
cado como sedativo nas nevralglaa,
Requerente; Nacional-Publicidade S/A
gripe e dores de cabeça
Local: Guanabara
Classe: 50
N° 904.563
Ramo de Atividade: Publicidade

N? 904.559
Requerente: Adatex S/A Industrial e
Comercial
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir: blusas, vestidos,
casacos, manteuax, paletós, coletes, capas, pegnoir, pulôveres, abales. combinações, salas, soutiens, maillots, calças,
camisas, camisolas, cuecas, ceroulas,
pijamas, meias e lenços
N9 904.552
MENINO PARA MIM, s6 DECAI
ROEU, MTURALVIENTE...

Chemio ProdukRegimrentet BM
tinas
und Vettriebsgesellschaft rnb1-1
1.iJe com sede em Holm, República.,
5
Federal da Alernarilm

N9 409 . 560

DE INVESTIMENTOS

R..quefente: Ciba Société .Anonyme (em
A. — Inalemão: Giba Aktiengesellschaft) ,(em Requerente: Bracinvest S.
vtstituentos,
Créditos
e
Financiamentos
Ciba Limited)
Local: Minas Gerais
Local com sede em Basiléia, Suíça
Classe; 33
Classe 3
Artigos: Titulo de estabelecimento
Artigos: Preparados farmacêuticos
Ns. 904.506/507.

Che1n12 ProdukRequerente: BM
tions — und Vertriebsgesellschafe subH
Local com sede em Holb, República Federal da Alemanha
Classe 8
Artigos: Porta-carretel para rolos de
barbante ou fitilho, empregado por floristas, com dispositivo cortador do 'fIo
Classe 31
Artigos: Material de amarrar, empregad por firlstas c horti-floricultores, falto
râila, ou material sintético semelhante è ráfia
N° 904.508

blicações em geral, programas x-adiofó,
nicos, programas televisionados, peças
teatrais e cineznatograficas; revistas

OELI, NATURALMENTE.:

Repetente: Casa-Central Administradora S/A
Locai: São Paulo
CP GROUPE PECHINEY
Classe: 50
Raino de Atividade: A sociedade terá
por-objetivo a administração de bens
_.
imóveis em geral e-inclusive podendo
Requerente: Compagnie Péchiney
llirdüGtr5a
participar de outras sociedades como
Local com sede em Paris, França
cotista ou acionista
Classe 5
Artigos: Metais em chapas e metais Requerente: Fagam S.A. Indústria
N° 904.557
Reunidas
em pó para pintores e dedoradores; meLocal: Rio de Janeiro
tais comuns, cai bruto, parcialmentre traArtigos: Algodão hidrófilo; gazes e
balhados e suas ligas
cambraias gessadas ou não para curaN° 901.505
egmte.
tivos; ataduras; emplastros; ligaduras;
pensosá compressas; cintas umbelicais;
suturas; faixas higiênicas para senhor-1
ras e respectivos cintos; esparadrapos;
3
suspensórios higiênicos; toalhas e tern- Requerente: Caçula
Caçula dos Campeões Ltda.
pões higiênicos
Local: Minas Gerais
Classe: 49
Frase de Propaganda
FUNDO BRACINVES2
1\19 904.558

LE
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Requerente: Confecções Roeli Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 36
Frase de Propaganda

Requerefite: Nacional-Publicidade S7A
Requerente: Silon Comércio e Indtis2r?J
Local: Guanabara
de Plásticos Ltda.'
Classe: 32
Local: Guanabara
Classe: 23
Artigos: Âlbuti.3. impresso . : destinados à
Artigos: Incluídos nzl classe
leitura; folhinhas impressas; jornais; pu-
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Nr

le apito, dispositivos automáticos de
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum alarma, frigideiras autamiocas contra
e detergentes, amido, anil e preparações derrame de gordura, leitezras automátipara a lavanderia. Artigos e preparações cas contra oca-ame e panelas autouiáticaa de pressão
para conservar e polir
Classe: 11
N°904.569
- /—
Artigos: Alças metálicas, apitos metálicos,argo las de metal comum, braçadeiras metálicas, baixe:as de metal
Requerente: Lanchonete Nacional Ltda.
comum, cabos metálicos para utensílios
Local: Minas Gerai::
de cozinha, caçarolas, coadciras metáClasses: 33, 41, 42, 43 e 44
licas, descanços metálicos para copos,
Titulo
escumadeiras metálicas, frigideiras, louças e talheres, leiteiras, panelas, tabuIndústria itsrasfitelea
N' 904.564
leiros metálicos, tampas metálicas para
utensílios de cozinha
<A-leras-Corretores de Seguros Ltda.»
N° 904.577
Local: Guanabara
Gane: 50
Aplicação: Corretores de seguros
_
N'904.570
904.556

Restaur2nte e Lancho-Me.
'NACIONAL

Indústria Brasileira

Classe: 36
Artigos: Roupa para ?.a.aleas, senla iam
e crianças, inclusive de e aaporte.,
à saber: anáguas, aves) tais, blusas. bo.
!aros, cacho-cola, c p lças, calçÕes aa.
misas, casacos, costumas guarda.-p0
«maillotsa, apullowers a , quimonos, sai ilSo
saídas de baile c de praia, aslu,rta.a
<<sweters., r tta.,juntos da baias,
e bolaras
a
N' 9,04.581

•

:PUNIU/AS

CNI) *)3RáS

Atte Laboratórios Farmacéutieos S/A
Local: São Paulo
Classe: 3
Aptca ‘ ão: Para assinalar um produto
iirmaciutico, indicado como analgésico
de ação retardada
' 904.5r

Requerente: leda tkzA:V.:du omaacii
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 25
Artigos: • Para assinalar a di.stingui.. os
seguintes artigos da classe: Flanullat
e decalcomanits

aHerus-Corretores de Seguros Ltda.':
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo

Indústria Brasileira ;
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N». 904.571/'

N° 904.582
Requerente: Calçados Ortope S. A.
Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
•
Artigos: Calçados, chinelas e sardál:as,
para homens, senhoras e crianças

Laboratórios Sintofarma Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3
R.LifUNb
N° 904 . 57'
Aplicação: Para assinalar um produto
Indústria, 8rasileira
tarmacêutico indicado no tratamento dos
protassos inflamatórios c tumefações
reumáticas
Requerente: Manjai° Marmicoa, S. A.
aLocal: Guanabara
904.5f-'
. Classe: 5
Artigos, Alumínio branco granulado,
alumínio laminado e alumínio em Rilha
Requerente: Alfones 'Grahl
Classe: 8
Local: Santa Cairrina
Artigos: Caçarolas automáticas de presClasse: 21
são,
dispositivos
automáticos
de
pressão
I
'e apito, dispositivos automáticos de
N° 904 583
ciús-tria Brasileira
alarma, frigideiras autemátices :atra
derrame de gordura, leiteiras automátiAtla Laboratorios Èarrnacéuticos S/A cas contra derrame e panalas automáticas de pressão
Local: São Paulo
Classe: 11
Classe: 3
it.o/ici:&,: Para assinalar um produto Artigos: Alças metálicas, apitos metá- Requerente: Calçados Ortopé S. A.
Indústria e Comércio •
licos,argo las de metal comum, braça.
faminta/tico, indicado como
ALFONS GRAIIL
Local: Rio Grande do Sul
deiras metálicas, baixe/as de metal
anti-helminico
—
comum, cabos metálicos para utensílios
Classe: 36
CIA LTDA
Nv 904.'
de cozinha, caçarolas, coadeiras metá- Artigos: Calçados, chinelos e sandálias,
licas, descanços metálicos para copos,
para homens, senhoras e crianças
escumadeiras metálicas, frigideiras, louN9 904.579
ças e talheres, leiteiras, panelas, tabuleiros metálicos, tampas metálicas para
utensílios de cozinha
—
Indústria Brasileira
Requerente: Alfons Grahl
Cia, Ltda.
Na. 904.574-57P
Local: Santa Catarina

Edifício Centro Rio

N° 904.58-4-Laboratórios Sintofarma Ltda,
Loaal: São Paulo
Classe: 3
Para assinalar tua produto
farmacêutico

(industrEs Brastleira

Nv 904,568
Requerente: Alumínio Marmizoc S. A.
Leal: Guanabara
Classe: 5
Artigos: Alumínio branco granulado,
alumínio laminado e aiuminio em falha
Classe: 8
rviços Especializados de
Rega, »ti :
Artigos: Caça,olas automáticas de presImana:ação Ltda.
são, dispositivos automáticos de pressão
Lo( : Guanabara

Requerente: Chozil Engenh Iria S. À.
Local: Guanabara
Classe: 33
Edifício
_
N° 904.580

oatntJosep h
Indústria Brasileiri'
Requuente: Malharia Alua S.A.
Local: Rio de Janeiro •
.

LyspíormBitstd,
Requerente: Lysoform S.A. Indústria'
Químicas
Local: São Paula
Classe° 46

Ibilgos: nacinsse

344 ãuinta-feira 22
• N" 904.585
) ,

Classe: 11
Artigos: coadores, conchas, ftla.12, gaio..
las, peneiras, raladores, tapetes de metal, viveiros para pássaros, carros r.forçados para supermercados carros articulados para feiras, batedores para
ovos, cestaa metálicas, para pão, papais
e outros fins; arames lisos ou farpadas;
telas de arame simples, lisas, onduladas, articuladas ou não, com ou sem
proteção de tinta contra ferrugem; para
todos os fins; tecidos metálicos de ferro,
latão e cobre para rodos os fins
1\19 904.590

f".

. j aneiro

N° 904.593

19

Ni" 904.595
tM,UE CPICIfigien5

- RIMaaki,

•

CCW))(4

ID)0)1(,)3TA,'"

Requerente:
Comércio Indústria •Lida,
Requ,-a_a4e: Confecções Dinamar Ltda.
Local: Guanabara,
Local:
Rio
de
janeiro
Almiro Grings Ei Cia. Lida
Classe 25 e 50
Classe:
8
13;
23,
35,
37,
39
e
48
.
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Título
Artigos:
Abajures,
aparelhos
de
ar
refriClasse: 36
gerado, aparelhos de rádio, aparelhos de
Artigos: Calçados
ana.GW,
televisão, aparelhos de assar, aspiradores
N° 904.586
de pó, batedeiras, enceradeiras, espirado,
res do pó, batedeiras, enceradeiras, estas
bilizadoras de voltagem, ferro de passar
e engomar, fogões, fogareiros elétricos ou
y
não, geladeiras, liquidificadores, lustres,
Ind-Ciweria Bri iii Ines
panelas caatricas, toca-discos, radiofonos,
refrigeradores, torradores.
L\i vedades ck Entreteriznientos S R . L.
13 -- anais, argolas para usar como jóias,
balangandans, berloques, braceletes, brin- Requerente: :laialelidade 3. A. Cala
Local: Argentina
cos, broches, contas, correntes, medalhas, dito, :financiamento e Investialent%
Classe: 19
ã Paulo
Local: Sc
pulseiras, cordões, sendo todos de metal
a',atigos: Animais vivos, a saber aiaClasse: 1
mariosa nu imitação nijouteria)
aos, zebras, girafas, ledes, onças,
Artigos: Substánaisa e prepataçõess
23 — tecidos
Papagaios, peixes, preguiças, cobras,
químicas usadas nos indústrias, na
35 •- bolsas, caixas, capas para albuns fotografia
alotas, touros, y eadós, araras, búfalos,
e nas anáLses quiánicaap
e
Livros,
estojos,
malas,
maletas,
pastas,
cães e cavalos
Substâncias c PraParações - qui-mimo
porta-b i ocos, porta-chave, porta-níqueis, anticorrosivas
. 0 autionidantes,
N° 904,587
porta-notas, pulseiras, recipientes, saco- saber: abre.siaos químicos, absorvenlas, valises, carteiras, sendo todos arte- tes químicos, acetatas, acetileno, ácidos, acetona, adestras, agua deatáL,
fatos de couros e peles.
37 •- acolchoados para cama, cadeiras, lada para indústria, água moigent.,aba
poltronas, cobertas para camas, cobertas para indústria, aguarás para on.,dila,
Requerente: Artefatos de Arame e Ferro para mesa, cobertores, colchas, edredons, tria, albumina, alcalinos, álcool para
• Indústria e Comércio S.A.
fronhas, guardanapos de qualquer tecido, Indústria, aluraina, alvaiades _para inLocal: Rio de janeiro
guarni cões para cama, guarn i ções para dústria, amido', arnecia.„ amoníaco,,
arsêniew pare tadústria, azo•
Classe: 50
mesa, lençóis de qualouer tecido, mantas tos, barrilhas quinacas, benzina,
Rbrica de Cadeiras Anta Therezinha
Atividades: fabricação de artefatos ' de para camas, toa l
de banho, de mesa carbonatos para indastria, caieira,
Limitada
arame para uso doméstico; carros rer e de rosto, toalhashas
para banquetes, panos
Estado do Rio de Janeiro'
forçados para supermercados; carros de pratos, panos para cobrir ou enfeitar cal virgem usados nas indústrias, atalaies, canfora, carbonatos, cianetaa,
Classe: 40
articulados para feiras; clispleis aromamóveis.
,artigos: Móveis de metal, vidro -ou tizados; trefilação de arame de ferro
ciantaretio, citratos, cloretaa, cloro,
cloroformio com solvente, aobalto,
madeira, a saber: cadeiras, armários, para fins industriais; telas de arame
Classe: 39 e 48
corantes químicos, corrosivos quinaimóveis para sala de v ,.sitas, sala de lisas, simples,on duladas, reforçadas,
cos, dissolventes químicos, emolientea,
Artigos:
39
—
anéis,
argolas,
aros,
asjantar, jardim, copa, cozinha e para articuladas ou não, com ou seri. proestearina, esteres quim.cos, estriquia
tiormit&los, escrivaninhas, móveis esto- teção contra ferrugem; para todos os' sentos, bases, bicos, bolsas, braçadeiras, nina para fina industriais, extintores
cabos,
calços,
chapas,
elásticos,
esferas,
dos, divans, sumiers, estantes poltro- fins; tecidos metálicos de ferro, latão envól
químicos para incêndio, fluidos qui..
ucros, Maçanetas, pratos, recipien- micos
aas, prateleiras, sofás, colchões, acolpara incênddo, Auidos químicas,
e cobre para todos os fins
tes, rodízios, toalhas, vasos, solados, sen- fluxos para soldas, glicerina para inchoados
para móveis e alnpfadas
-a
_
do todos artefatos de borracha e de
dústria, hidrogênio, hidra sulfito,
N° 904.591
N° 904.588
gutapercha.
impermea,bilitanteg
droXicitronelal,
48 — acetona para toucador, água de químicos, matérias químicas, maIfazerna, água de beleza, água de rosas, térias sintéticas, produtos químicos
água de colônia, água de lavander, água para fabricaçáo de nitratos, nitri).
de quina, água para após o. barbear, benzina, oxalatos, oxigênio, papel hea
águas para maquilagem, alisadores de ca- liográfico, papei sensível, pós Quítierente: Artefatos de Arame e Perro
químicos, renobelop,
aparelhos para barbear, arminhos micos, removedores
• :':adústria e Comércio S. A.
químicos, reveladores químt,
para pó de arroz, baton, brilhantina, cata vadores
cos, saaicitatos, sais químicos para
Local: Rio de janeiro
min, cosméticos, crayon para maquila- Indústria, soldas químicas (Inclusive
Classe: 50
•
gem, cremes para a pele, corantes para cáustica), soluções químicas, sufssaces,
arrividades: Fabricação de artefatos
o cabei o, cortadores de unhas, dentifra, sulfitos, sulfuretos, trinner, exceto de
arame para uso doméstico; carros
cios, depilatórios, desodorantes, esmaltes
outras classes.
aforçados para supermercados, carros
para unhas, extratos perfumados, escôClasse: 2
a rticulados para feiras; disp:eis cronsavas de toucador, para banho, para ca- Artigos: SubstÊncias e preparaçttes
izaclos: trefilação de arame de ferro
usadas na agricultura, na
belos, dentes, para roupas, estojos de químicas
horticultura, na veterinária e para
siara ftn.s industriais; telas de arame
barba,
fixadores
para
cabelo,
'grampos
Wmplea, lisas, onduladas, reforçadas.
es
para cabelo, lâminas para barba, lápis fins sanitários, a saber: absorvent
r:imculadas ou não, com 0211 sem pro- Requerente: Artefatos de Arada e Perro para maquilagem, lixas para unhas, óleos químicos de poeira, acetatos usados
...e.-çâo contra ferrugem, para todos os
Indústria e Comércio S. A:
na agnIcultura, ácidos usados no
perfumados, pastas para barbear, perfu- horticultura, ácidas usados na veteLocal: Rio de janeiro
tecidos metálicos de ferro, latão
mes,
peritas,
pincéis
para
barba,
pintuClasse: 50
rinária, adesivos para fins sanitários,
e cobre para todos os fina
Atividades: fabricação de artefatos de ras para o cabeio, rouge, talco perfuma- adubos, sais para aftosa, preparados
904.589
arame para uso doméstico; carros refor- do, sabões e sabonetes perfumados, 'Jer- contra insetos, aglutinadares químiçados para supermercados; carros arti- nIzes para unhas, tinturas para os ca- cas veterinárias, água de cal desinfetantes, água de potassa, água oal.
belos, ashampooa.
culados para rn feiras; displeis cromatizagenada desinfetante, águas preparados; trefilação de arame para fins indusdas para veterinária, águas sanitárias.
N° 904.594
triais: tela de arame lisa?, simples, on,
alcalis para fins sanitárlosç., aludis
cluladas, reforçadas, articuladas ou não,
para veterinária, alimentos medicacom ou sem proteção contra a ferrugem,
mentosos para animais pés para' depara todos os fins; tecidos metálicos de
sinfetar ou lavar animais, remédios
para
animais, antafungus, antiparea
ferro, latão e cobre para todos os fins.
Will
sitários, Produtcs veterinários,apsa
nha moscas, arseniato para. veterha
aa
N° 904 . 592 • •-•
INDÚ IA f
ria, arsênico para fins • sanitária,:
arsênico
para
veterinária,
atropina
guidáistría Brasileir,
para veterinária, bálsamos para vete.
PDTANAR
Recnievente: . Erualux. Revestimentos Co- rinatiria„ banhos para • animais, baraticidaa
barrilhas desinfetantes: biaar••
ecguerente: Artefatos de Arame oe
nércio
Ltda.
bonato de sódio para veterinária, Remier.:nte: Coa:,.çóes l)incw1;,: . Ltda.
,R. .1.1,0 Indústria e Comércio S. A
-Local: Guanabara
mécUas para .bicheira em animai:
,
• • Xocai:
Classe: 28 e 50
Local: Rio de janeiro
brodeto de mercúrio, sabão de cafeína
Classe: 8, 13,• • 23. 35,. 36, 37, 39. e . 45 •
Artigos; Título
veterinária, cálcio para agricultura,

Músit fAa BrUNOM
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cálcio para veterinárL., canela para bruto, partes de animais para expe_ máquinas abanadoras, máquinas
N" 90-4.602
veterinaria, Carbonatos para vetari., riências e pesquisas, argila não pre- achatadoras, máquina- acionadoras,
proautos e medicamentos para parada (inclusive refratária), asbes- máquinas afiadoras, mtkquinas alilavar carneiros, carrapatieadas, car- to, azeviche em bruto, babaçu caco, mentadoras, máquinas aspiradoras,
vões desinfetantes, carvões' para tirar • ambú, barba de baleia, barba de máqu,na a a t arra c,tadoras, máquinas
cheiro de geladeira, ceras para en- milho e outros vegetais, arbatana de a vapor, máquinas benaficiadoras,
xertos, clanamide para agricultura, baleia, barrilha, bauxiste, benjoim be- máquinas catadoras, mi auinas clasRequerente: Eurand S. p. A.
e um amido para agricultura, ciana- tume em bruto, suco de ssingueira sificadoras, máqtanas mpressoras,
mide para agricultura, cianamide para para fabrico de borracha, breu em máquinas cortadoras r -iquirias de Local: coai sede em Cinisello Balsams
Nefincla de Milão, Itália
veterinária, cianureto de potássio, bruto ou parcialmente preparado, abrir, máquinas de acopla máquinas
clorato de sódio para agricultura, clo- baba de babosa, cabelos em bruto, de alumar, máquinas d.: beneficiar
Classe 3
cal
em
bruto
ou
parcialmente
prepaprodutos,
máquinas
de
bordar,
máretos para agricultura, cloretos para
Artigos: Preparados farmacêuticos

MICIROCAPS

veterinária, cloridrato de morfina rado, calcários, extrato em bruto ou
para veterinária, cloroftanio, cogu- parcialmente preparado, capim bruto,
melos, preparados para destruir, ca- coaljm bruto ou parcialmente prelas para apanhar inaetos, colas para parado, carbonato bruto ou parcialfins sanitários, defumadores, desin- mente preparada, cascas de vegetais,
fetantes líquidos, destruidores de er- extrato em bruto, pedras preciosas
vas daninhas, exterminadores de em bruto, pelos de animatis em bruvermes em animais, fertilizadores, to, penas de aves em bruto, sais mi_
fortilizantes, formicida, fungicida, in- nerais em bruto, sangue saco, sebo
senticidas, sabão desinfetantes, sabão animal, vegetal em bruto, seivas vepara fins Veterinários, soda cáustica getais, sílica bruta, soja em bruto,
para agricultura, vacinas veterinárias sal de rocha em bruto, talco em bruto, enxofre em bruto, ou parciale produtos veterinários'.
mente preparado, ervas não alimen_
Classe: 3
Artigos: Substancias químicas, pro- delas e não medicinais em bruto, esdutos e preparados para serem usados parto em bruto, esmeril, eatratos vena medicina ou na, farmácia, a saber: getais em bruto, fibras Minerais e
abrina, abutira, acatifa indico, ace- vegetais em bruto, falhas de vegetais
tatos usados na medicina, acetona, não medicinais e não alimentícias,
ácidos usados na faxinácia, óxidos gelatina e mbruto ou parcialmente
usadas na medicina, açucar purgativo,. preparada, geléia em bruto ou paradrenalina., agrião da India, égua bal- cialmente preparada, glicose em bm._
to, gomas, gomas em bruto ou parnanica,
água depara
cal para
farmácia,
agua destilada
farmácia,
aguacialmente preparadas, granito bruto
de flor de laranja, água mineral me- guraapercha em bruto ou parcialdicinal, água oxigenada para farmá- mente preparada, lã animal em
cia, aguardente alemã, alcaçus, alca- bruto, lã vegetal em bruto, inclusive
linos para farmácia, alcalóides Para de agulhas de pinheiro, latex, óleo de,
farmácia, alcoólicos medicinais, alfa- linhaça, madeiras em bruto ou pana
trabalhadas, malte bruto,
Zema para fasinácia, alho para far- cialmente
mácia, amêndoas, anestésicos, chá mamona, bruta, marfim bruto, óleos
contra asma, cigarro contra asma, brutos, pedras em bruto, fibras tex-a
éleo de babosa, óleo de fígado, de tis, turfa para embalagem, vegetais
e 'rasto.
bacalhau, banhos medicinais, beberClasse: 5
ragens medicinais, benzoatos para
Metais não trabalhados ou
farmácia bismuto, bombons contra a Artigos:
trabalhados, usadas nas
tosse, remédio contra dores de cabeça, parcialmente
a saber: aço, adesivos memanteiga de cacau, preparados me- indústrias
metálicos, alcalinos
dicinais com base de cal, cálcio cin- tálicos, alcalinos
alpaca, alumínio, metal de
chofeno, caldo de cultura para bac_ metálicos,
antimônio, aparas de metal, metal
teriologia, coalcifid,as, calmantes
emplastros medicinais, camomila, em barra, bronze, carbono, carbucanela em pó, medicinal, cânfora, reto metálico, cobre, chumbo, colas
eb.nfora-brometo de óleos canforado, metálicas, çromo metal, cuproníquel,
estanho, estibio, ferro,
cápsulas medicamentosas, capsulas duralinrinio,
medicinais, cápsulas tônicas ou pur- gluclnio, gusa, hidrogênio, iman nagativas, caramelos contra tosse, car- tural, ferro magnético, latão, ligas
bonatos, carbono, carbono pastilhas metálicas, Emalhas de metal, Iftio
psatas metálicas para soldas,
compeatas de carvão vegetal medi- paládio,
cinal, em pó, cascas vegetais para metal, manganes, mercúrio. moligdano metal, níquel, osmirldio, ouro,
farmácia, extrato de fluido, cito plas- palád:o,
pastas metálicas para solda,
ma medicamentoso, éteres, anti-asmancos, chá para emagrecer, chá prata, rutênio, soldas,- sucatas de
purgativo, cainureto de potássio, bi_ metal, tântalo, tiras xnetálicas, para
garros antiasinaticos, cigarros medi- soldas, Urânio, tungstênio, vanádio
cinais, cipó cravo. cintrato de ca- metal, volfranio, yellow, zinco. zircanto metal.
feína, cloridrato da morfina, cloroClasse: 6
fórmio, sola medicinal, colírios, com
primido.s medicinais, remédios contra Artigos: Máquinas e suas partes in_
tegrantcs,
a
saber:
acoplamentos
as dores de dentes, pós para fortificar
a dentição, desinfetantes para os in- axiais, alavancas mecnicas, alavancas
partes de máquinas anéis de segtestinos, detergentes medicinais, pre- mento,
anéis partes de máquinas, anparados para os. intestinos, detertidetonantes para motores, aquecedogentes medicinais, preparadcs para res,
ariestes. arisezeas, arranques de
digestivos, produtos para aliviar as
motores, apitos de máquinas, bomdores, substancias farmacauticas, ela bas
a pistão, bombas centrifugas,
rires medicinais, emulsões medicinais,
estimulantes medicinais, remédios bombas elétricas, bombas hidráulicas,
para frieiras, mei de funcho. glicoro- braçadeiras de máquinas, braços de
brocas mecânicas, bronzes
foufatos, xarope de gua,co, hidratados máquinas,
med:cinais, óleos medicinais, pastas de máquinas, buchas de máquinas,
medicinais, pílulas medicinais, vita- cabeçotes de m áquinas, caixas partes
minas, sup ositórios, velas asedicinais e máquinas, caldeiras deináquinas.
câmbio, caanisas para máquinas, aise xaropes.
tificação para máquinas, compressoClasse: 4
Artigcs: Substâncias de oi :aein ve- res, comutadores de !Orça, comutadores de velocidade, condensadores,
getal- ou mineral, em bruto ou par. de
corrediças para, máquieialmente prepararias, e não incluídas nas,máquinas,
corr entes de transmigag,o, Cruzeem outras classag , a saber: cêra de
abelha, favos de abelha, açafrão em tas para Máquinaa, cubos para, mábruto, goma em bruto ou parcial- quinas, dínamos, eixos de máquinas,
engenhos de serra, engrenagens de
mente preparada, ágata em :bruto, máquinas,
partes de máquinas,
água . marinha em bruto, aguano, ferramentasfacas
mecânicas, ferramentas
alabastro em bruto, alcatrão em-bru- partes de máquinas, máquinas de
to, aixandrita em bruta, algodáo em costura, freios, furadores de máquibruta, caroço de algodão algodão em )as, guias partes de máquinas, guin_
rama, algodão parslakaante prepa- cilas, j untas de máquinas, lançadeiras.
rado, amianta bruto, R`Yliâo vegetal.», para máquinas - macacas
man

quinas de brunir, máquinas de cavar,
maquinas de debulhar. mí, nsuinas de
dobrar, máquinas de enfonnar, máquiaas de roscar, máquinas desfibra,.
dores, máquinas elevadoras, máquinas
encadernadoras, máquinas espremedoras, máquinas impressoras, máqut.
nas industriais, máquinas lavadoras,
máquinas pneumáticas, máquinas secadoras, máquinas soldadoras, máquinas soldadoras, máquinas torneadoras, moinhos, molas de máquinas,
plainas, platinados de motores, toma,
tubulações para caldeiras, turbinas,
válvulas partes de máquinas, ventiladores partes de máquinas e volantes
partes de máquinas.
Classe: 7
Artigos: máquinas de agricultura e
horticultura e suas partes integrantes
— grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores a saber: adubadores,
ancinhos, empilhadores, ancinhos mecânicos, ancinhos puxados a cavalo,
arados, arrancadores de plantas, arranca_tocos, balancins, batedeiras, bicos de arados, bombas agrícolas, borrifadores, braços de arados, capinadeiras, mecânicas, carpideiras, cavadeirat, segadeiras,. cepos de arados,
distribuidores mecânicos de estrume,
charruas, cortadores mecânicos de
cana, capim, grama, etc., descavadeiras mecânicas, destocadores, distribuidores mecânicos de estrume,
distribuidores mecânicos de sementes,
eixos de máquinas agrícolas, escarificadoras, escavadeiras mecânicas, aspalhadeiras de terra, extintores de
ervas daninhas e pragas, extintores
agrícolas, ganhadeiras, grades de
discos ou dentes, lança-chamas agrícolas, elivadores, locomóveis agrícolas. máquinas amassadoras agrícolas,
máquinas aclubadeSras, máquinas batedeiras agrícolas, máquinas borrifa(toras agrícolas, máquinas capinadeiras, máquinas carpideiras, máquinas
cavadeiras, máquinas ceivadeiras,
maquinas cvolhededras, máquinas cortadeiras de plantas, máquinas cuiti_
vadoras, máquinas de abrir canais de
irrigação, máquinas de amanhar terra, máquinas de colher algodão, máquinas de colher frutas, máquinas de
combater pragas, máquinas de cortar
galhos, máquinas de cortar raizes,
máquinas de matar formigas e outros
insetos, máquinas empilhadeiras agrícolas, máquinas irrigadoras agrícolas.
máquinas niveladoras agrícolas, máquinas podadeiras, máqtlinas semeadeiras, moinhos de ventos, motocharruas, motores agrícolas, niveladoras
agrícolas, plantadeiras, máquinas
pulverizadores agrícolas, regadeiras
mecânicas, rodas de arados, rolos
compressores para esfarelar terra, semeadeiras, máquinas serheadora, tosadores de grama, tratores agrícolas,
vaporizadores agrícolas.
Classe: 8
Artigos: instrumentos de precisão,
instrumentos científicos aparelhos de
USO comum, instrumentos e aparelhos
didáticos, moldes para tóda espécie,
acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas:- lâmpadas, tomadas,
fios, soquetes, etc.), aparelhos foto-
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Artigos: jornais c revistas

rado, aparelhos de ihuninação, apta

relhos de matar insetos, aparelhos cb

medição, aparelhos de rádio, apare
lhos de refaigeração, aparelho (I(
som, aparelho de televisão, aparelho!
fotográficos, aparelhos soldadora!,
aparelhos ventiladores, balanças, bal
abes frigoríficos, batedeiras de tia
doméstico, benjamins, buzinas, calibradores, câmaras fotográficas, cam
painha elétrica, chaves magnéticas
chuveiros elétricos: condensadoras
cometas elétricas, cornetas para veículos. diais, discos gravados, encera.
dein& , estabilizadores de voltagem
estufas de aquecãnento, ferros elétricos para soldar, para passar e engomar, fervedoras, filmes revelados
fonografos, formas elétricas, medido
res, fusíveis, gaarafas térmicas, geladeiras, interruptores, isolantes, lâmpadas, lanternas elétricas, liquldificadores, lustres, máquinas cortadoras
de uso doméstico, maquinas de fazei
café, máquina falante, maquina la_
vadoras de uso doméstico, medidorep
de peso, moedores de uso doméstico,
panelas de pressão, para- raios, rádios,
reatores, refrigeradores, sinalizaçã(
elétrica, sistema, de comunicação, sistema de sons. soldadores elétricos,
termostatos, toca-discos, tomadas, torneiras automáticas, torneiras de compressão, torradeiras, torradores, tubos acústicos, tubos concluas, válvulas de comporta, válvula elétrica,
velocímetros. ventiladores, vibradores,
veltimetras, watimetros e zimoscópios
PFGPG, FUPGF
Classe: 9
Artigos: Instrumentos musicais e
suas partes integrantes, exceto má-

quinas falantes, a saber: arcos para
instrumentos musicais — bandolas
bandolins — banjos — baterias —
musicais — batutas -- berimbaus --a
bocais para instrumentos musicais —
caixas de músicas — castanholas —
cavaquinhos — chocalhos — clarins
— cordas para instrumentos musicais — cometas — cravelhas para
instrumentos musicais — sulcas -flautas — foles — gaitas — gongos
— guitarras — instrumentos musicais de corda — instrumentos musicais de sapro — liras — maaaeas
metais de baterias musicais — órgãos — pandeiros — partes lategrantes de instrumentos musicais — pias
nolas — pianos — pistões — pratoa
de baterias — rabecas — rabecões —
realejos — saxofones — serrotete —
musicai — surdinas — surdos — tambores — tambonins — tantãs — tarrachas — teclas para instrumentos
musicais -- trombones -- tubos para
órgãos — turur.:-s - violas — violinos -- violoncelos a sinofones
Classe: 10

gráficos, cinematográficos, máquinas
falantes, discos gravados e filmes revelados a saber: abaixa luzes, abajures, acendedores, a-2tunuladores,
ada p tadores, aeroinetros, a/tema,dores
elétricos, amperbnetrps: ampliadores,
amplif i cadores, antenas, anúncios elétricos, aparelhos cinematográficos.
aparelh os - d e alarma, aparelhos de Artigos: Instrumentos, maquinas,
alta tensão, aparelhos de ar fefrilie. arareihos e recebas kna
g

ie
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ema, arte dentária, cirtra:a e higiene, exceto os incluídos na classe
34, máquinas e aparelhos hospitalares, de expurgo e fins análogos, exceto
móveis da cl. 10, a saber. abdominais - cintas - abdominais - espartilhos abre-bôcas abridores
Cirúrgicos - adesivos para ligaduras
afasta•
cirúrgicas - adenotomos
es abdominais --- afastadorea cirúrgicos - afastadores dentários agulhas cirúrgicas - agulhas de injeção - agulhas dentárias - agulhas
para sutura - agulhas para vacinar
- agulhas veterinárias - algodão
absorvente - algodão hidrófilo
alicates cirúrgicos - alicates para
, dentista - amplificadores para ains
médicos - ampolas para uso na medicina - seringas para ampolas instrumentos cirúrgicos para análise
de sangue - anéis para dentição aparelhos para anestesia - aparelhos dentários - aparelhos aleirocardiográficos - aparelhos obstétricos - aparelhos ortopédicos - aparelhos e ou para ozônio para odontólogia e medicina - aparalhos e ou
para radioterapia - aparelho- de
:raios infra-vermelhos - aparelhos
para raios X - aparelhos de ou para
tirar sangue - bacias para dentes
- balanças clínicas - baiões para
fins medicinais - balões r sapirató-rios - bisturis - bôlsas para uso
na. medicina - bombas para ar nos
pulmões - toticões para dentista ,brocas para dentistas - a ltas hlpogiastricas - cintas para ara idez
-- cintos cirúrgicos - conta-gsStas para medicamentos - cuspideiras para
dentista - dentes artificiais - dilatadores medicinais - Jrciplastros
Cirúrgicos - não raedicaraentosoa enxêrto de peles - instrumentos para escarificadores cirúrgicos medicinais escôvas cirúrgicas - espelho a para exame médico e dentários
esterilizadores - estojos para irisa
trumentos cirúrgicos - gaze antissética - gasso para uso dentária - goteiras para cirurgia - hidrófilo algodão - instrumentos de autópsia
- instrumentos dentários - luvas
para massagista - luvas para operadores - olhos artificiais - osciladores para fins medicinais - tubos
de uso veterinário - pinças cirúrgicas - pincéis para garganta pontes para dentes - poria-injeção
- seringas para lavagens - seringas para uso na mealleina - seringas cirúrgicas - seringas para dentista - sondas. uretrais - sondas
uterinas - sugadores . de saliva sugadores de sangue - tampões cirúrgicos - tampões de gases - tampões para menstruação - tampões
para ouvidos - tesouras cirurgicas
- toalhas higiênicas - transmissores de sons para fins médicos - ;ripas para cirurgia - tubos paat dentista - tubos para oxigênio - uretratnetris - uterinas - suturas
instrumentos uterotomos - válvulas
abdominais - válvulas para fins cirúrgicos - vá/aulas vaginais - vaporizadores medicinais - melas para varizes - ventosas - verniz para
uso odontológico - vibradores medicinais - visiometros - aparelhos

e instrumentos para exame de vista

Classe: 11.
Artigos: ferramentas de toda espécie, exceto partes de máquinas, ferragens e cutelaria em geral, Peae.enas artigos de qualquer matai- qúan
não de outras classes, a saber:-do
abotoaduras - abridores de latas caixas - acessórios de metal não
de outras classes - aços para afiar
- açucareiros - adôrnos exceto
jóias e imitações de jóias - afiadore3 - alavancas - alargaderes algemas - alicates - almotolias ancinho - anéis exceto jóias ou partes de máquinas - aparelhos de ca-- aparelhos de chá - aparelhos
de sozinha, -- apitos - arames lisos ou farpados - arcos de serra
- arcos de pua - argola para guar-

DIARIO OFiCIAL (Seção IN
danapos e similares —aros para
óculos - armações - arrebitas artefatos de ,\ metal, nao da outras
classes - artigos de metal - tiçadores de fogão - azeiteiras - bainhas - baldes - bandejas -- baixelas - barris - bateriais de cozinha
- bebedoiros - betumadeirees
bisagras - biscoiteiras - botões puxadores - braçadeitaz -- brocas
- bules - cabos - caçarolas - cadeados - cadinhos - cafeteiras canecas - canivetes - canoa - canudinhos - canudos - carretilhas
- castiçais chaves de broca chaves de fenda - chaves de parafusos - chaves em gemi - chuveiros, comuns - coadores - colheres
de mesa- - colheres de pedreiro -conchas - conexões para encanamentos - correntes não de outras classes confeteiras - copos -- cortaarames - cortadores de grama e
outros crivos - cruzetas - cunhas
- curvas de cano - dobradiças engates - engrenagens (exceta partes de máquina) - involuerõs enxadas - erixadinhas - esguichos
- espelhos metálicos - espremedores - fechaduras - fechos - ferragens em geral - ferros comuns
para passar roupas - iresas furadores - ganchos - garfos grampos - jarros -- ladrões para
caixas d'água - latas - latões leiteiras - linguetas - /uvas para
bombas d'água - machados - mancais para rodas - mandris - marretas - martelos - panelas - parafusos - pendentes - perfiLadoss
- perfumadores (ferramentas) pés de cabra - picadores - placas
- plaina - porcas - porta-chaves
- ponteiros de relógios - postes
pregos - raladores - rastelos - recipientes - regadores - roaadeiras
- serra - serrotes - sifões - tachos talheres tarrachas - taxas - telas de arame - tesouras
para costura - tesoura para jardineiro - tigela - tornos - trancas - tambores -a- tubos para encanamento - tubos para fins diversos - vasilhames - vasos - virolas
e xícaras
Classe: 12
Artigos: Botões e alfinétes comuns,
fechos corrediços e demais miudezas de armarinhos (não incluídas nas
classes 13, 22, 24 e 48), a saber: adornos (exceto jóias) - Para enfeitar
vestidos - toalhas de mesa - agulhas para costurar - bordar ou tricotar - alfiriêtes comuns - argolas para vestidos - cortinas barbatanas - botões (exceto os de
metal precioso ou semi-precioso) colchetes - dedais - fechos corrediços - fivelas - garras - grifas de
metal para vestidos iihoses - lanmissangas e presilhas
tejolas

Classe: 13

Artigos: Joalheria e artigos de Metais preciosos e emas imitações, usados como adôrnos e não inclu)das em
outras classes: adarnos (exceto jóias)
para deitar vestidos - toalhas de
mesa - agulhas para costurar bordar ou tricotar - alfinêtes comuns - argola para vestidos e cortinas - 'barbatanas - botões (exceto de meta/ precioso ou semi-precioso) - abotoaduras de punho águas-marinhas - lapidadas - ametistas lapidadas - alfinetes de gravatas - alfinetes para adornar vestuários - anéis - argolas para usar
como jóias - balangandans de metal precioso ou imitação - berloques
'de metal precioso ou imitação - botões de colarinho - braceletes brilhantes - brincos - biarhes contas de metal precioso e peara preciosa ou imitações - condoa lapidado - chaveiros - correntes da
metal precioso ou :mitaçãO para pulso - correntes de metal precioso ou
imitação para relógios - diamantes
lapidados -- esmeraldas Kpidadas
(jóias ou imitação cre jóia-, de dualquer canceles — 'medalhas
opalas
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lapidadas touro ou imitação) construções-- caixilhos - cii parrola natural
natural ou cultivada - puteei- construções - divisões pré -fabrica
ras (prata ou imitação) - prende- das -a esquadrias - estuque - fôrdores de gravatas - rubis baldados nos - frisos - grades - imitaaõea
- safiras. lapidadas - topázios lapi- de mármore para construções - jadados - turmalinas lapidadas. - nelas - ladrilhos - lajes - lixai.
turquesa lapidada
nas para construções - madeiru preparada para construções - material
Classe: 14
de uso exclusivamente cai construArtigos: Vidro, cristal e seus artefa- ção (a descriminar) - mosaicos tos, a saber: açucareiros - almo- p apel para forrar casa - aedregufarizes - ampolas - anéis exceto lhos - preparados para construções
de outras classes - aparelhos para - pisos - portas - portões:
Soágua - aparelhos para café - apa- leiras para portas - tacos - telhas
relhos de chá - aparelhos de jan- - tijolos - tintas para paredes -tar - aparelhos para refrescos --- muros - portas e janelas - tubos
aquários - assadeiras - bacias --a de concreto - venezianas - vigas
bandejas - bandeiras de cantlieho p reparadas para construçées, vitrôs
- barris - bebedoiros - biscoiteiClasse: 17
ras - bombonieres - botelhas bule.: - cadinhos - cálices - cân- Artigos: artigos, máquinas e instataros - canudinhos - canudos - lações para escritório e desenho, a
castiçais - centro de mesa - cha- saber: abridores de envelopes - alpas - colheres - compoteiras - mofadas para carimbos - apagadocopos - cifaetes - cubos - ampo- res de tinta - a p arelhos dup
las - nvolucros - espelhos - es- res - a p ontadores de lápis - licadoarguipremedores - filtros - fios - fôr- vos - berços para mata-borrão -mas - frascos - fôrmas - frutei- borrachas - brochas - canetas coras funis - garfos - globos - muns - canetas esferográficas - cahastes - jardineiras - jarros - netas para desenho - caneta tinteilava-dedos - lavatórios - leiteiras ro - caixas para papéis - caixas
- licoreiros - mantegueiras - mo- registradoras - c arbono-papel ringos - paliteiros - panelas - carirabadores - carimbo - cestos
pedestais - pendentes - pias - para papéis - classificadores - clips
potes - pratos --- provetas - puri- - coladores - colas para escritórios
ficadores - queijeiras - recipien- - compassos - conjuntos para setes - refletores - reservatorios - cretária - cortadores -- datadores
rosários - saladeiras - saleiros 4-- - dep ósitos para colas - descanso
serviço de chá e ale café - sarviços para papéis - estojos de lápis de jantar e para refresco - talhas dores - dup licadores de cóniaa - tanques para aquário - terrina esponjas para escritório ---'tigelas - travessas - vasilhames paar papéis - estojos de- estile
lápis - vasos - vidraças - vidro com fichários - fitas gomadas - fitas
composições especiais - vidro co- para máquinas - furadores para pamum - vidro trabalhado - vidro pel - ganchos para papéis talhado em pó - vidro industrial - para escrever e desenhar - goma
vidro -laminado - vidros em geral arábica - g omadores - grampos
- vidros para automóveis - vidros para escritórios - índices para arpara aviões - vidros para candial- quivar documentos - instrumento
ro - vidro para janelas - suuros pa- de desenhos
- instrumentos de esra relógios - vidros para uso não crever - jogos de mesa de escritóespecificado e xícaras
rios - lápis - lapiseiras - máquiClasse: 15
nas de apontar - máquinas de calArtigos: Artefatos de cerâmica (por- cular - de endereçar - de escrelana, faiança, louça vidrada e outros) ver - de grampear - de registrar
para uso caseiro, adôrno, fins artís- - de somar - papel carbono - papel
ticos e industriais, (instalações sa- stencil - pastas de arquivos - pasnitárias não incluídas em outras téis de tinta para desenho - pincéis
classes) a saber: açucareiros - anéis para cola - ponteiras de borracha
exceto de outras classes - aparelhos para dedos - ponteiras para lápis
de água - aparelhos de café - apa- - porta-blocos - porta-canetas relhos de chá - artefatos não de porta-carimbos - p orta-cartões outras clasaea - artigos não de ou- porta-papel - p orta-tinteiro - rátras classes - assadeiras - bacias guas de uso em escritório e para de- bandejas - barris - bebedouros senhos - stencil - suportes para
- bidets - biscoiteiras - bombo- canetas e lápis - táboas de desenieres - botelhas - bules - caça- nho - tintas para carimbos - tinrolas -cadinho - cântaros - cen- tas para duplicadores - tintas patros de mesa - compoteiras con- ra escrever - tintas para marcar
feteiras - cubos - invólucros - es- - umedecedores de dedos - umepremedores - filtros - fôrmas - decedores para copiar e vidras de
frascos - fruteiras - funis - garcola
rafas - globos - guarnições - insClasse: 18
talações - instalações sanitarias - Artigos: Armas, munições de guerjardineiras - jarros - lamparinas ra e caça, explosivas, fogos de arti- lava-dedos - lavatórios - leitei- fícios a saber: ácido púrico - adaras - licoreiros mantegueiras - gas - alabardas - alfanges - armoringas - objetos de barro não de cabuzes - arco e flexas, quando arma
outras classes - objetos de cerimi- armas de qualquer espécie Ga não de outras classes - palitei- arpões para pesca - bengalas de
tbs - panelas - pedestais - pen- fogos - bengalinhas de fogo - bomdentes - pias - pires - pacas - bas - busca-pé - canhões - caporta-jarros - potes - pratos - rabinas - cápsulas para a-mas purificadores - queijeiras - reci- cartuchos de munição - chumbo
pientes - reservatórios -- saladei- - chuveiros de fogo - cimitarras
ras - serviços de café - serviços - ciorato de bário - clorato de
de chá - serviços de jantar - ser- potássio - clorato de sódio - dinaviços de refrescos - talhas - ter- mite - escopetas espadas - esrinas - tigelas - travessas - vasi- padins - espanta-coiós - espiga de
lhames - vasilhas a- vasos e xícaras fogo - espingardas - espoletas Classe: 16
estalos - estiletes - estopins - esArtigos: Material exclusivamente pa- toques - estrelinhas de fogo - exra construção e aderno de prédios, plosivos - faca-punhais - flexas
estradas, etc., como cimento, , azu- - floretes - foguetes - c mlosivcs
lejos, telhas, portas, janelas não in- - fogos de artifícios - fogos de
cluídos em outras ciasses, papel para bengala -.fósforos de cór - fósforo',
forrar casa, a saber: argila - pre- explosivos - fundas - fuzis - geparada para construções, argamas- latina fulminante - lanças - lásas para construções - azulejas para pis - maças - magnésio - metraconstruções --- bala-Castres de construa lhado]. as - minas explosiv::.-; -- morções - blocas para pavimentação - teiros — inosqueteiny, — niunictief.
calhas de t-i nodos - etnirmin
de caça — munições de rsLicrrr. -muna -- caums pfcrhtrados ps.ra nitracelulose — nitroglicerina —
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partesanas
~renais - petardos - fios de tecelagem - fios do trico- ços - centro de mesa - c)sta las para vedação - arruelas Pari
- pipocas explosivas ••`'. piques tar - fios de linha c lã cestões - artefatos de taquara - vedação - barracas
pistolas, quando armas - fogos
de campanha
Classe: 29
artefatos
de
vime
assentas
bade artificio. - pistaiões - pólvora Artigos: Tecidos em geral, a saber:
buchas para vedação - baiões Irai
cestos --- chicotes - discos vedação
- projéteis - ~tais - revólveres apitam de tecidos- batista - bor- tatas- canaletas - cápsulas para,
- rodinhas de fogo - rojões - sa- racha - tecidos entremeados de - - encostos - enfeites - esteiras - garrafas e frascos - cimento refra- estojos - nos de pita
bres - socos ingléses - substancias carvão -pata revestimentos - fazen- estehinhas
- gabiões - guarnições para mó- tado para vedação -- cordas pata
explosivas - torpedos,- trabuoos e das em peças - folar - linhagem veis
- avigas de vime - joeir s - fins diversos - cordéis para fins dia
trague*.
- ntusseline - organdi paca-paca malas - maletas - objetos não de vemos - eordoarhas em geral - ene
peças
-- pano-couro --- pante em
Clame: 19
outras classes - protetores para ca- retas de transmissão em geral - ena
para qualquer fim - perca!- per- ma e mesa - rabiebos - rebenques xámlas - esferas para vedação -ari
Artigos: Animais vivos inclus,ve aves, calina
-,- retalhos de tecidas - sar- - recipientes~tas - revesti- Milhas para vedação - lacres para
ovos em geral, inchada* o bicho da ia - saranha
- - tafetás - tecidos mentos - sacolas - sacos e magas vedação - fugaisaa - gachetes. Para séria, a saber: abelhas - animais em
- tecidos para quaisquer
vedação - mango para vedação -a
Classe: 28
vivos de ,qualquer espécie - antro) fins geral
de peças - tecidos revestidos de
Artefatos e prodatas aca- material de v_edação em geral - moa
- araras - aves vivas - avestruzes qualquer material - telas em peça Artigos:
las para vedação - pálios - pastai,
- batráquios vivos - bezerros - exceto de metal - resultante de te- bados de origem animal, *metal e nas
para vedação - tas - lima
minerai, artefatos de substancias
bicho da séda - bois - borboletas •
celagem
Tumorveludos
para vedação - transmissão - cor,
químicos a saber: açucareiros avivas - bovino-gado - bufalos Classe:
24
preparado para as indústrias retas de bambos, para vedação - tua
burros - cães - cansaliões - ca- Artigos: Artefatos de algodão, cfraha-- -catito
anéis exceto de outras aagssass - bulações para vedação - valvulas
melos - cangurus - cavacara - nto, linho, juta, séda, lã e outras firedação - e artigos de
castores - cavalos - de corrida - bras, não incluídas nas demais clas- aparelhos para jantar - aparelhos simples para
vedação em geral.
a
para café - aparelhos para ela cisnes - cobras - crocodilos - co- aos,
pano,
ala-Ma-de
a
saber:
oda-mo
Classe 34
tias - elefantes - enxames de abe- res. alforges de pano - algodão Para aparelhos par ajantar - ararclhois
para refrescos - salbrnos - não de Artigos: Tapétes - cortinas e panca
lha - emas - faisão - feras - fi- alfaiate . - atacadores - ataduras outras
classes - argolas não de ou- assoalhados e paradas linóleos - olea
lhotes de animais - focas - gali(exceto
pares
fins
medicinais)
náceos vivos - galinbas --- gaios - -bicos - Vasas - bordados - bar- tras clames - aros fincituive para ados e encerados, Inclusive para ima
óculos
e
para guardanapos) -- ba- tala.p5es hospitalares, a saber: ealata
gambás - gansos - gatas - hipo- Ias - braçadeiras - bracodas - capótamos - Insetos vivos - javalis darços - capas para móveis - ca- cias - bainhas - baldes - baixe- chos - cortinas - cortinados encelas - bandeiras - banheiros - be- jacarés - jumentos - lagartos
para raquetes - capas para Ias- bedouros biscoiteiras - calas não radas para chão - esteiras para
- lebres - leites- leões leo- pas
musicais - carapuças - de outras classes - .bambonieres - chão - estores para 3ariela — estrapardos - lontras macacos - mar- trumentos
(exceto vestuário) - ciaarnaços de borracha artificial ou sintalsça - dos para chão - linõlecs, mosquitela
recos - onças -' ovos de qualquer •algodão
- coadores de cré - cober- borracha natural quando produto ms para cama - oleados - panod
espécie --, pacas -papagaios - pasnão de outras classes - caber- acabado - botelhas - bules - ca- para assoalhes e paradas nassadeia
taras vivos (canários, pintaaolgos, tas
para cavalos - para pianos bides - cabos - calçadores - ca- soai, panas de prato e análogos, ia
etc.) - pavões - pato - peixes vi- taras
etc.
- cordões de quaisquer teci- çambas - cálices - canecas - ca- ras - persianas - móveis - sanee
vos - paizinhos- para aquários - dos - debruns
ias e tapêtes.
- droquetes - elás- pas exceto pa.-a vestuário) - ceperdizes - periquitos ‘- rombas - ticos pam vestuário
Classe: 35
- encairataaos lulóide - cara para indústria porcos quatias - queixadas - de pano - enfeites de
pano centro de mesa - cestos --a chapas Artigos: Couros e peies preparadoW
rapósas - ratos vivos para labo- tira para limpeza - festões
- fil- - chuveiros- colas indusaaais - ou não, artefatos de couro e peles
ratarias - répteis 111,0S sagüis fitilhos colheres - campoteiras cardeis tilo incluídas em outras rlosses.
d epano - fitas
same; - serpentes - sumo-gado -- tros
flanelas para limpeza - franjas teiras - copos - correias - cube- saber: afiadores para ferramentas;
tamanduás - tartarugas - tigres - - galaxdetes
- galões - laços - tas - cubos - descanso para talhe- antilope, peles de antolhos para ania
touros - tucanos - ursos - vacas -mechas - mochilas
- mantas - res - dobradiças - em-Macros - ~is, miras, argolas, aras, artigos deveados - vicunhas - vitelas "texceto quando vestuário)
- morta- esaaDiadores de agua espeilscs -- couro não de outras ciasses. artiaos
Classe: 20
•
lhas - mastros - nesgas - ombrei- espremedores -- estojos -- ieehta -- de pele não de outras rlassea. ara
Artigos: Petrechos navais e acamam- ras
- palmilhas - passamanarias - filtros -- filmes virgens -- lórmas raios, bainhas, bandejas, peles de lida
ticos (salva-vidas, ancoras, cintos de pavios
- pingentes - porn-pons - -- frascos fruteiras -a gaitas -- fatos, caixas de camurças e peles. caa
natação, idisis, pára-quedas, etc). a protetores
de pano para -colado - garrafasgésso (excelsa odontoló- par para álbuns, livros, etc., peles ao
saber: amora - ancoretas -. biru- rédeas de qualquer
tacada - rendas faico) -- globos -- patamaz -- ats carneiro, peles de coelho, chicotes.;
tas - bóias - batalós bo as para
sacas - sacolas - sacos - da- para alfaiates -- gamas preparadas correias não de outras classes. emaenrolar - cardas . náuticas - ca- -ninhas
.outaches - tampos nato nao de outras classes - jarras - jar- cantantes de peles, estojos, peles da,
brestantes - cadeiras de navios classes — telas rer3,_ bor- ros,lava-dedos, lavatórios. leiteiras lingueta, lontras, maletas. manta
cintas de natação - cromes Iara de outras tiras
- raizes a sarnas toras - licaceiras mantegueiras - (não sendo vestuário). mochilas, obbarcos - diapositivos., para botes - dar •Classe: 211
ta-lagoa eparadas não de outras clas- jetos moa de outras clames, palmai,
fateixas hidráulicas para uso a borpastas, balsas, peles ein bruto;
do,- ganchos epara botes -- laque. Artigos: Artefatos de mackari. 'caso ses - ~teria plástica 1,5 sintética lhas,
afiamos (não. incluídos - moriagas óleos pua pintura - peles parcialmente preoaradaa. Pana'
tas para natação - -molinetes - pa- ou marfim,
tas,
ponteiras,
porta-blocas, portaadarnos para mó- paliteiros - parafina pelieolas
ra-Quedas - Pinos para serpar as em 0114/23 classe)),
não de outras dasai
protetores
alotas.
da
classe
25)).
adar(exceto
veis,
virgens
pendentes
penduricalhos
pernas de cordas dos n:avios prolses, pulseiras, recipientes, selas. solaplombagina - pluma para esteio dos,
zes - roupas salva-vidas para US3 ma para uso caseiroadórno para
suportes, terminais atra-colos, tana água - salva-vidas - turcos - uso pasmai -- altorgea -- bandejas - pós para moldagem- potes-pra- rantas, tubos, valises vasilhames e
balsa não tos - recipientes - resinas prepa(ganchos para botes) - 'vergas para -- barris bisootteiras
viras de atacados
cabidea s.- cabos radas - sabões para uso na indúsde outras classes -- cabidesmastros - vigas náuticas - vigias __
Classe: 38
caçambas __ masa -- caixas:a -- tria - saladeiras - saleiros - ser.
para prender barcos.
caixetas - canecas - ~titilara - viços de café - serviços de chã - Artigos: Artigos de Vestuário de tokte.
Classe: 21
- - co serviços de aunar - serviços de te- sorte inclusive de esporte, para boa
m de eai
Artigos:. Veicuios e suas parta ia/a- cavaletes - centro
raen.s, senhoras e para crianças, a sasa
mantes, exceto máquinas e motores pas de cozinha - cestos colheres frescas - talheres -- terrinas colherões
travessas - vernizes - ta- bar: abrigos quando vestuário, aana,',
a saber: alavanca de cambio - arma- de pau - colherai has -ocubos
coronhas
cruzetas
para lustrar e de toucador so- saibos, alvas, anáguas. aventaaaa
tecedores de veículos - Damos de baby-doll, barretes, batas, batinas.,
veiculas - bicicletas e suas partes cunhas - degraus de madeira para
amos e xícaras.
bermudas, blusas. blusões, boinas, boa,
Integrantes - braços para veículos escadas - discos - dormentes Classe 29
não de outras classm - enleras, bonés, borzequins, botinas. cache:.
- breques - calotas - aunaras de enfeites
- irivótuaros - escadas - Artigos: Escavas
cola, cachenes„ calçados; oaalças. cat-a.
ar para veiculas - chassis eixos gradados
•
comuns
não
incluícinhas, calções inclusive para espora 1
de direção - estribos de veículos - esferas - espetos - esprernedeiras
das
nas
classes
8,
11.
17,
3
e
43)
Ple- espanadores e vassouras - eSCOVILS ta camisas. cambetas, camisolas, capa,
atalaiadas para veículos - pisa-bri- - esteiras - eseeirInhas - Para não
canos de botas, caracetesa
sas de veículos - para-choques de de outras classes -. mastins
comuns (para toldo, pla, etc) - es- misolões,
oapas, capotes, carapuças, ceroulas,'
forquilhas - fusos -- gamelas - covou
veículos - pára-lamas de veicules ~cates
espanadcaes
lambam"
chales chapéus, chinelos, chuteiras,
- malas - manirelas ido
- pedais de câmbio - pick-ups e
de agua - vassouras - cintas,
outras classes - mostras - não puxadoresvassourinhas.
tantas, cinturões, colarinhos.
suas partes integrantes - mie/Mí- de
combinações,
corpinhos. cuecas, cueioutras ciasses - molduras - núticos de veiados - mcliadozes para de
, Classe 30
.
moa.
echaraes,
espartilho', estolasa
cleos
palitos
painéis.
palhaveículos rodas de veiculas - se- tas para pintor - pendentes - Pen- Artigos: lauarda-chuvas - bengalas fantasias, fiada:matos,
fardas, /rala
lira - varais de veiculos -- varee suas partes integrantes.a saber: das, fraques, galochas, gandolas.
gorduricalhos - pinos - Pastas - Pois- armações
tia para veiados
veiculos ta das-- aeiras
paira
guarda-chuvas - ar- roa guarda-pós. gravatas,
- porta-bl000s - pastas - mações para guarda-aol
criminar'
• prateleiras
barbataen1447
i
-- pratos --- prendedores
japona*, jaquetas, jaquetões.lib
Classe: 22 para tationbachavas - bengalas libras, ligas, =gerias, luvas, maillotas
pregadores de roupa - proteto- -nasca,bos
Aitagos: Fios em geral para tecela- ou
de
chapéu
de
sol
capas
- puxadores - rebiete.s - reci- para chapéu de sol - capas para mandriões, mardocdoa. mantas de usda
gem e uso carmim. Linhas de costu- res
pessoal, raodeladores, palas. Paletas:.
- réguas de marceneiro -e
ra para bordar. para tricotagem. etc. pientes
- reservatórios - rodas guarda-chuvas - cartõesPara ben- Pantufos. paramentos, peIgnoir, pe-t
(exceto barbante), a saber: algodão similares
(exceto de veicatos e máquinas) - galas - castões pata guarda-c:buam lea Quando vestuário, perima. pijaniata
fios - amianto para tecelagem- lias ~rios
- róseas - atipta~ tá- - garfos para guarda-chuvas - go.ar peitilhos, polainas. puloveres, punhos)]
- linha para bordar - cânhamo boas para
roupas - iambo= da-chuvas de too pesoal o- ponteiras robes de chambre, roupas brancas, de.
para tecelagem canetas da linha - tampas -passar
tapetes
- touca - ter- de bengalas - ponteiras para gaur- uso pessoal. roupas de baixo, ramas
dos
pa- celulose para tecelagem nearias
trancas
tatuei:a
- tubos da-chuvas -„sombrtnhas varetas Para esporte, roupas Para oPeniriosa
ra coser, linhas de costura chochet
saias, sandálias, sapatos,
vasilhames e vasilhas
para guarda-chuva - vItroias para roupões,
elásticas para tecelagem - nos eut
dtorts, sobretudos, soutiens, suéter,
Clame: 27
guarda-chuva.
geral paar tecelagem nos para sertra Artigos: Artefatos
. ~pensados, taitlesurs, tande palma eu fiClasse 31
ita. para tecelagem. fios , de' 'a, itea
gas, toucas, túnicas, 'turbantes, uni.
de anha para bordar - imana de bra, nao inesuldos erro outrasclasses Artigos: Tendas - lanas - correias formes, vestidos, vestimentas para
tricotar - linho para tecelagem - a saber: artefatos de bambu - ar- de transmissão, de tida espécie - trabalhadores. vestuários, yens e
fios de lã. - novelas de =ta de tefatos de cana da Incita - artefa- cordoalha e barbante - material de
visam
nalon para tecelaram - fios de pês tos de fibtas brutas ou parcialmente vedação e mangueira a saber: adesiClasse: 37 •
tos para. tecelagem a. 'soa de pasta preparadas - artefatos de junco - vos para vedação - aros para veda- Artigos: Roupas de cama e mesa. Incos rittra tecelagem - fios de sada artefatos de palha - caixas - cal- çãb - anéis para vedação - argos clusive cobertores, toalhas de uso pesa
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saber: acolchoados para cama, acolchoados para cadeiras, acolchoados
para poltronas, cobertas para cama,
cobertas para mesa, cobertores, colchas, edredons, esfregões, fronhas,
' tecido,
guardanapos de qualquer
guarnições para- mesa, lençóis de
qualquer tecido, mantas para cama,
panos de prato e análo g os, pancas
para cobrir ou enfeitar móveis, panos
para cobrir alimentos, panos para cozinha, toalhas de altar, toalhas de
banho, toalhas de mesa, toalhas de
rosto, e toalhas para banquetes
Classe: 39 Artigos: Artefato s de borracha e de
guta percha, a saber: anéis, argolas,
aros, arreios, • assentos, bacias, bases,
bicos, bocais, rolhas braçadeira s, cabos, caixas, calços, danaras de ar,
exceto-,para veículos, canudos, centrog de" mesa, chapas, chicotes, chupetas, ehuveirinhos, chuveiros, comuns, correiras (exceto de transmis
-sãodemáquinaedvstuário),
cubos, cunhas, dedeiras, descansos,
desintupideiras, discos para mesa,
elásticos, encostos, -envólueros, esguichas, fios exceto para tecelagem e
elétricos, guarnições para móveis e
similares, lençóis, maçanetas, manopias, mochilas, peras para buzinas,
placas, pneumáticos, exceto de máquinas e de veículos, pratos, pontalTas, (exceto para bengalas e guardachuvas), protetores, recipiente s, revestimentos, rodas, rodízios, saltos, solados, solas. suportes, tijelas, toalhas,
tubos e vasos
Classe: 40
Artigos: :Móveis de metal, vidro ou
madeira, estofados ou não, a saber:
-acolchoa dos para móveis, almofadas
para móveis, aparadores, armações
aob forma de móveis inclusive para
escri tório, armário, assentos acolchoadoa, balcões sob forma de móveis,
bancos, bancos de ingrejas, bancos de
jardim,- bancos escolares, banquetas
aob forma de móveis, berços, biombos, sob forma de móveis, buffets,
baureaus, cabides, cadeiras de molas,
cadeiras de rodas, cadeiras comuns,
, cadeiras de balanço, cadeiras de barbeiros, cadeiras de escritório, cadeiras para enfermos, caixas sob forma
de móveis, caixas para, rádio sob for. ma de móveis, caixas para televisão
sob forma de móveis, camas com molas, camas com rodas, camas comurfs,
para eucamas hospitalar es , camasés,
cantoférulas, camiseiro; cana p
neiras, carrinhos, mesas inclusive
para refeições e para escritório, colchões comuns, colchões de molas, cômodas, consolos, criados-mu dos , cristaleiras, divans, estofamentoS para
móveis, .estrados para cama, gabiue Les para copa e cozinha, guardacasacos, guarda-louças, mesinhas, mesinhas de escritórios, móveis de cosanha, móveis de jardim, móveis para
sala de jantar, móveis para sala de
visita, penteadeiras , poltronas, portaahapSus, porta-sapatos, prateleiras,
:maças, roupeiras, travesseiros e vitrines
sob forn4 da móveis
ciatãe: 41
s e
Artigos: Substância s alimentícia
seus preparados, ingredient es de alimentos, essências aliment ícias , a saber: abacate, abacaxi, abio, abóbora,
abricó, acarajé, aaselga, açúcar, agrião,
alpina alcachofra, alcaparra, aletria,
alfache, alho, eMmentação para aves,
alpiste, ameixa, amêndoa, amendoim,
amido alimenticio, angu, 'araruta, arroz aspar g o, assados, aveia aves,
avelãs, atum, azeite, azeitona, bacadhau, balas, banajia, banha, batata,
baunilha, bertalha, beterraba, biscoitos, bolachas, colos, bombbns, café,
camarão, canela, canjica, caqui, carambolas, caramelos, carnes frescas,
sêcas e em conserva, cebolp„ castanha, cenoura, caretas, cevada, cevadinha, chá, cheiros alimentícios, chouriços, churrascos, coalhada, côco, corgumelos, colorantes para aumentos,
colorau, composta, condimentos, para
laimentos, confeitos, couve, cravo,
creia", doces, drops, enchova, esp1-
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nafre, essências alimentícias, extrato vegetais, plantas em geral em vasos, cabelo, carmin, ominados de toucade tomate, extrato de carne, extrato
sementes em geral para plantio
dor, cêra depilatória, cosméticos,
de fruta, ervanço, erva-doce, ervilhas,
- Classe: 46 crayon para ma quilagem, cremes Ao,faisão abatido, farelo, farinhas ali- Artigos: Abrasivos para polir, águas ra toucador, cremes para massagens,
mentícias, farinhas de cereais, fari- sanitárias, alvaiade para limpeza, ai- cremes para pele, -cheiros, cílios posnhas de mandioca, farinha de mesa, vejantes, amido para lavanderia, anil, tiCos, co rantes para cabelo, corantes
farinhas de trigo, favas, féculas ali- areia fina para polimento, sul para para pele, cortadores de unha, cosmémentícias, feijão, feijoada, fermento, lavanderia, barrlha
para lavandei a, ticos, cristais para banho, dentifrício,
il
fiambre; fígado, figos, flocos, frutas buchas para polir, cera de lavande- dep ilatórios, 'desodorantes, dissolven(in datara, sêcas, em caldas ou em ria, cêra para conservar o brilho, da.
r tes para toucador, elixir para pele,
conserva), fubás, fungões, galinhas par lustrar, cêra para polir, compo- emulsões para toucador, esmaltas parabatidas, garoupas, gelatinas alimen- sições para brilho, composições para ra unhas, esscências perfumadas, extícias, geléias alimentícias, gergelim, conservação de móveis e utensílios, tratos perfumados, escovas de touca-.
gut), glicose, goiaba, goiabada, gor- composições para lavagem, composi- dor para banho, escôvas de toucador,
duras alimentícias, grânulos alimen- ções para limpeza de móveis, deter- para cabelos, escôvvas de toucador patícios, grão de bico, hortaliça, hóstias, gentes, esfregões para polir, esmeril, ra cílios, escôvas de toucador para
laranja, laticínios, legumes, leite de esponjas de aço para polir, esponjas pestanas e sobral:lo va:as, escôvas de
cabra, leite de vaca (ia maura, em quhnicamente preparada para polir, toucador para rouaa s, escôvas de
pó ou condensado), lentilhas, língua, farinha para, lixívia, goma para la- toucador para unhas, estojos para
linguiça, lombo, louro, maçãs, macar- vanderia, graxa para couro, sapato, manicure, estojos para barba, estorão mandioca, mangas, manteiga, madeira, etc. giz para sapatos, hi- jos para tratamento de unha, ater
margarina; marmelada, massas ali- dróxido de Sódio,
de a
ço lãpara
po- p erfumado para toucador, extratos
mentícias, massas para sopa, massas lir, líquidos detergentes, lixívia, lixa, p erfumados, fivela para cabelo, fixade tomate, mate, mel, melado, milho, massas para brilhar, massas para lus- dores de cabelo, fixadores para bigomiolos, miúdos, de animais, mocotó, trar, massas liar polir, óleo para lim- des, gelatina para toucador, geléias
molhos alimentícios, moluscos ali- par moveis e utensílies, palha de aço p erfumadas, glicerina p erfumada, gomenticois, mortadelas, mostarda, na- para polir, pano de. sílex, pano de vi- ma para cabelo, grampos
para cabelo,
bo, nozes, nós moscada, óleos comes- dro, pano para esmeril, pano quimi- lanolina p erfumada, lança-perfumes
tíveis, ostras, pão, pastilhas, patos camente preparado para tirar mau- (exceto de carnaval), lápis para barabatidos, pessegada, pêssego, peixada, chas, pastas para dar e conservar bri- ba, para bigodes, para cílios, para
peixe, pepino, paras, pescados pickles, lho, pastas para lustrar, pastas para maquilagem,
para lábios, para pestapimenta, pimentões, pipocas, piracuru, polir, pomadas para dar e conservar nas e Paia sobrancelhas,
polenta, presuntos, produtos alimenti- o brilho, pomadas para lustrar, po- embelezamento da pele, leites para
l ixas Para
cios para conservar alimentos, pu- madas para polir, pós para dar e unhas, máquinas para alisar
o cabedins, queijos, quiabos, rabanadas, ra- conservar brilho, pós para lavar, pós lo, para cachear e para cortar cabelos,
para
lustrar,
pós
para
polir,
potassa,
ções alimentícias, rações balanceadas
máquinas para secar cabelos, óleos de
para animais, repolho, rim, sal, sala- preparados para dar e conservar bri- babosa, óleos p ara banho de mata
lho,
preparados
para
tirar
manchas,
mes, salsa, salsicha, sardinhas, salga,
óleos para cabelo, p
de cheiro,
soja, sopa, sorvetes, talharim, tampa- preparados para tirar, ferrugens, sa- perfumes, pentes„ pastilhas
erfumes em geral,
bão
comum
,de
areia,
saponáceos,
ras, toucinho, tomates, torrões, trigo,
pinças
de
toucador,
pincéis
para barlica tos -para lavanderia. soda cáusti- bas, p erucas, p
vagens, vinagre xazques e IcUXU
para cabelo, bica, sulfato para lavanderia, tijolos godes, barbas einturas
Classe: 42
p estanas, pintura paArtigos: Bebidas alcoólicas' e fer- para brilho e polimento, tinta para
rosto, pó de arroz, pós para limmentadas a saber: aguardentes, ani- lustrar e polir, tochas de cêra, vela ra
p eza dos dentes, P omp ons P
ara Pos
zes, aperitivo, bagaceiras, batidas, de sebo, espermacete, estearina, etc. de arroz. pulverizadores
de perfumes,
Classe: 47
bebidas alcoólicas não medicinais,
redes
para
cabelo,
rouge,
sabões
denbebidas fermentadas não medicinais, Artigos: s, Combustíveis, lubrificantes-e
sabões para barba, sabão
biter, brandy, cachaça, cervejas, substftnéias e produtos destinados á tifriclos,
p erfumado, sabonetes não medicinais,
chops, cidra, conhaques, fernet, ge- Iluminação e ao aquecimento, a sasachets, sais perfumados
nebra, genebrita, gengibirra, gin, grin- ber: álcool-motor, álcool-solidificado, saboneteiras,
secador de, cabelos, shampoos, talco
ger alcoólico, graspa, hidrome/ alcoó- aquecimento, preparação para fins de p erfumado,
tesouras pai a unhas,
lico, kirsch,,kummel, licores, maras- — azeite para . lamParina, benzina, tinturas para
cabelo, travessa para
quinhas, néctar alcoólico, parati, pies- briquetes para aquecimento, brigueunhas postiças, vaporizadoses
mint, ponches, quinados, rum, sucos tas para esgão, carburantes, carvão sabeis),
vegetal ou animal, dm' para ilumi- de pó de arroz, va porizadores de peralcel5licos, vinhos, aodkaa uísque
nação, combustíveis em geral, coque, fumes, vap arisadores de talvo, talco
Classe: 43
Artigos: Refrescos e águas naturais essênsias para lubrificação, freio, de toucador, vernizes para unhas o
vinagres aromáticos.
e artificiais usadas como bebidas, não fluido para iluminação, fluidos para
'Classe: 49
incluídas na classe 3, a saber: águas isqueiros;-gás combustíveis, gás para
Artigos: Jogos de tôda espécie,
gasosas, artificiais, águas gasosas na- aquediinento, gás -para iluminação, brin
q
uedos
'e
assatempos, petrechos
turais, águas magnesianas naturais, gás solidificado para combustão, ilu- e artigos parapfins
exclusivamente
águas naturais não medicinais, be- minação, gás solidificado para aque- desp
ortivos
a
saber:
aeroplanos
cimento,
gasolina,
geléia
para
lubribidas espumantes sem álcool, bebi- ficação, gorduras para lubrificação, brinq uedos, albuns para colorir, aldas não alcoólicas, essências para re- gorduras para lubrificação e ilunii- btins para recortar e armar, alvos
frigerantes, garapa, gingerale, grose- nação,. .graxas lubrificantes, prepara- para jogos e tiros, anzóis, armadilhas, guaranás, hldromel como refri- ção para fins de lenha, lubrificantes lhas para animais, armas de bringerante, refrescos em pó, refrescos em
qualquer espécie, óleos lubrifican- quedo, aasobios, automóveis para
xarope, refrescos líquidos, refrescos ou de
óleos amortecedores, óleos para crianças, aviões de brinquelo, balões,
refrigerante concentrados para, re- tes,
Parafinas, petróleo. re- baralhos, máscaras carn avalescas, bofrescos em pó para, --.frescos prepa- Iluminação,
las para q uaisquer jogos; bonecas, bofinado, querosene, turfa
rados, refrescos xaropes para, refriClasse:
48
necos,
calçados para boneca, caniços
gerantes, sodas, sucos de fruta para
pesca, carrinhos de crianças,
bebidas, xaropes para refrescos
Artigos:- Perfumaria, cosméticos de para
discos para jogos, disClasse:. 44
toucador, a saber: absodventes de uso carracinhas;
p ositivos para marcação de jogos, doArtigos: Tabaco manufaturado ou em toucador, acetona para toucador, braduras
para
não, artigos para fumantes, exceto afastadores de peles de unhas, afiado- elástico para g pap agaio, de papel,
inástica, esgrima, espapel a saber: acenclaalores de cigar- res de lâminas de barbear, afiadores p
ingardas de brinquedo, estojos de Joro, boquilha para charuto ou cigarro, de navalhas, águas de alfazema, água gos,
ferramentas
de brinquedo, fercachimbos, carteiras de couro ou me- de beleza, água de colônia, águas de
tal para cigarro ou charuto, carteiras lavanda, águas de quina, águas de rinhos de engomar, fichas de jogos,
para armar e para jogar,
de couro ou metal para fumo ou rapé, rosas, águas de toucador em geral, figurinhas
futebol de mesa, g an gorras, grades
charuteiras, cigarreiras, cigarrilhos, água para embelezamento de pele, para
cigarros, cinzeiros, cortadores de pon- águas para maquilagem, águas per- te, j g inástica, j oelheiras para esporde quaisquer es p écies, linhas
ta de charuto, encapiltol preparado fumadas, alfinetes para cabelo, alisa- para'ogos
p escar, luvas des p ortivas, máspara cigarros, ervas para fumar, fil- _dores de cabelo, almíscar, almofaditros para piteira, falhas de fuma, fos- nhas de cheiro, amido perfumado, paras para esgrima, mesas exclutivaforeira, fumo, isqueiros, mentol pre- amoladores de lâminas e navalhas, mente para _jogos, miniaturas de
parado/ para cigarros', papelinho cor- amônia perfumada, aparelhos para q uaisquer espécie para brinquedo, Mametado e' preparado para cigarro, palha cachear cabelo, aparelho para. alisar
de brinquedo, móveis de brinquedo,
patins,
p atinetes, paus para gicigarro, piteiras, porta-charutos, por- cabelo, aparelhos para barbear, apata-cigarros, porta-fumos, porta-rapé, relhos, para cortaar cabelos, aparelhos nástica, peças de jogos, pedras .de
tabaqtrSras, tabacos manufaturado para escovar *cabelo, aparelho para Jogos, pesos para attletisino placard para jogos, p rotetores para
ou não', tubos, cachimbo ou rapé
frizar cabelo, aparelho para ondular uso em es portes,
Classe: 45
quebra-cabecabelo, raminhos para pó de asToz, ças, raq
recortes para armar,
Artigos: Sementes e mudas para atomatizadores de perfume, bandoli- rêcies deuetes,
caçador, redes de jogos, relóagricuStura. horticultura eia floricul- na, barbas postiças. (exceto carnava- gio de brinquedo,
revólver de brinquetura, flores naturais, germes para lescas), baton, bigodes postiços (ex- do, roupinhas p ara bonecas, soldaceto
carnavalescos),
horrifadores
de
plantio. grão de sementeira, grinalda
dinhos, tabelas de bilhar, tabuleiros
de flores naturais, rauçam de qualquer perfumes, brilhantina, saneadores de Para jogos: tacos de bilhar, t amboretes Para jogos, tentos de jogos, tra- •
pézios, va g onetes de esporte, varas
P EÇO DO NÚME O DE BOJE: Ner$ 0,16
para jogos e velocípedes.

