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No 78.380 - CBE
Cia. Brasileira de Extrusão,
NO 78.384 - Eng. Sam Elisabetski
e G useppe Maram.
DIRETOR GERAL
N9 78.386 -- Wilfred Roth.
N9 78.390 - Columbus ConstruoExpediente de 7 de janeiro de 1969
NO 143.010 - Proced mento e d,sNo 185.873 - Tarsis Octavio Costa.- tion Company,
positivo
para
triturar
materiais,transNO
186.060
-The
Dixou
Mait
NO
78.394 - Equipamentos BetaPedidos de preferência
formáveis absorventes de ar -Deton Company Limited e The Enzymic va Indústria e Comércio Ltda.
Tarnbo Comestí;teis F.nos Lt,a. - Aktiengesellschaft.
1VIalt Company Ltd,
N9 78.397 - Rolf R. Lehmann,
No pedido de preferência do título N9 143.216 - Aperfeiçoamentos em
NO 186.043 - Heinrich Weiste.
N9 78.406 - Ssgismundo BialosTambo têrmo 841.002 - Indefiro o serngas para remédios injetáveis -No 186.062 - Foseco Internet onal korsk
i Junior.
pedido, por falta de amparo legal.
L mited.
Cesar Yaz
N9 78.408 - Jareslav Karfus e Vi.
No
186.173
Staub
S.
A.
EletrôNO
143.287
Processo
para
prepaW. .L. Campos & V:ana - No p
.em Langer.
Comércio e Indústria.
dido de preferência do título Relo- ração de medicamentos entéricos - nica
NO 78.410 - Siemens SchuckertNO
186.174
Staub
S.
A.
EletroEli
Lilly
And
0,ompany.
joaria e Joalher a Vaz Lobo têrmo
werke Aktiengesellschaft.
nlca
Comércio
e
indústria.
NO
143.384
Dispositivo
alimentan9 849.468 - Não obstante as razoes
No 78.412 - Yawata Iron & Stael
N O 147.017 - Heberlein & Co. Ag.
da informação retro, da ' Sra. D.re- dor de matéria prima para o topo
Co. Ltd.
tora da D. M., entendo que, mesmo de um alto forno - Yawata Iron &
NO 160.173
Hokko Chemical In- No 78.414 - Enrique Gerardo Marasá:m, estará ocorrendo a concorren- Steel Co. Ltd.
tin Caba e Manoel Martin Fernandustry Co. Ltd.
NO 143.844 - Filamentos fiados sob
cia desleal, eis que os títulos dos esNO 171.247 - Velsicol Chemieal dez.
tabelecimentos, pele menos aos olnos fusão - E. I. du Pont de Nemours Corporation.
N9 78.415 - Japir Antônio Rado grande público, comprador, são And Company,
dessa.
N9
171.618
Toshishige
Ida.
N9 143.929 - Novas d'Sposições em
praticamente os mesmos, havendo
NO 78.343 - Montecatini Societá
NO 171.619 - Toshish ge Ida.
s'mplesmente uma transposição de extratores para máquinas injetoras
Generale Per L'Industria Minerar.a
Oposições
de
plásticos
Alaor
Paschoal
Pela
palavras: ao passo - que um é Reloe Chimica.•
NO 143.941 Nôvo tipo de planjoaria e Joalheria Vaz Lôbo, o outro
NO 78.347 - Arturs Jankauskis e
Servenc'n - Despachos Gerais
tadeira
mecânica
de
cana
de
açuear
é Joalheria e Re.ojoaria 'Vaz Lobo.
S. A. - Oposição ao têrmo 153.458 Vald's Jankauskis.
Luiz
Antônio
Cerve'ra
de
Mello
No 78.348 :- Ford Motor ComHá ainda a circunstânc ia de que uma
privilégio de invenção.
pany.
casa se sitha a poucos passos da ou- Ribeiro Pinto.
tra, incrementando, a'ss m, a possiNo 78.353 - Indústria e Comércio
NO 144.078 - processo para a prebili dade de ma'or incidência de con- paração de pão, produtos assados e INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃ( de Máqu'nas. San Martin Ltda.
N9
fusão.
78.355 - Matrix.S. A. Indús'pastas al :mentares de reduzida teor
Ademais, no caso, não vale inda- de hidrat,os de carbono e ricas em
SERVIÇO DE RECEPÇÃO tria e Comérc'o.
gar sôbre qual dos dois estabeleclmen- proteínas - Licencia Találmányokat
N9 78.356 - -Benoni Gonçalves
tos esta can] a razão. Pois se trata, 2rtékesitó Vállala,t
•
Expediente de 7 de janeiro ,de 1969 Lopes.
por ora, apenas de pedido de prefeN9 78.359 - N V. Philips' GloeltaN9 144.288 - Processo de ajus
lampenfabrieken.
rência, quando não se julga do méDiversos mento da basic :fade de minérios sinrito.
- Cancelem-se as patentes,
Yawata
nra
tarados
de
fusão
pr(S
Assim, defiro a preferência, nos
Retificação de pontos
Foram
mandados
cancelar
de
Irou
&
Steel
Co.
Ltd.
têrmos da lo t devendo, entretanto,
com o art. 110 do código as p'NO 144.315 - Processo para a pre- do com
ser o requerente notificado para saNo
142.602
Modelo (leutilidade paração de estere?, de sacarose, so- tentes abaixo.
near o processo.
Nôvo modelo .le estante para exilalúvel e insolúveis e p-odutos derivaNO 6.509 - Goldring Eletrônica sição de livros, revIstas e outras mardos - Ledoga S. F. A.
Ltda.
cadoras retangulares - Pontos ouNO "146.048 --- Processo para a ex- NO No 78.089 - Nippon Reizo Ka- blicadoS em 23-12-68 Fica retifiDivi •-. 0 de Patentes
tração de' tetraciclinas •a partir de bushiki Kaisha.
cado o requerente Editorial BrugueNO 78.213 - P. C. C.
ra Ltda.
Expediente de 7 de janeiro de 1969 caldos de fermentação - Leo Industrie Chimique 2arroaceut'che S. P. A.
No 187.944 - Requerente - Cia.
N O 78.214 - Soce i tá Italiana PlasPrivilegio de invenção deferido
Vidraria Santa Marina - Pontos 'puNo 146.234 - Processo para pro- tic S. A. R. I.
No 78.312 - Trivellato S. A. En- blicados em 23-12-6F - Fica retifiNO 141.687 - Um distribUdor de duzir uma copos ção de polímero de
• cado o titulo modelo industrial água quente fra ou simultânea - adição, esse/legalmente aniclr'ca - genharia, Indústria e Comércio.
NO 78.314 - Pedro Ferretti e Ri- Nova forma 3U configuração em reMaros Empreendimentos Imolai:aros Rohm & Haas Company,
cipiente de uso culinário.
No 154.022 - Uma capoiadeira mo- cieri Squassoni Filho,
Ltda.
NO 78.316 :- Filterwerk Mann &
NO 187.946 - Requerente - Cia.
NO 130.250 - Processo para fundir torizada - René Oscar Charles BroVidraria Santa Mar na - Pontos pu• por zona flutuante uma haste, haste sar e Antoinette Blanche Mano Hummel GMBH.
Brosar.
NO
78.318
Luiz
Pires
Corrêa.
blicados em 23-12-68 - Fica ret fide material fusível obtida e d'sposiNO 78.327 - 'MC Corp.
cado o modelo industrial - Nôvo motivo apropr'ado à efet : vação do d to
NO
78.328
J.
S.
Fries
Soim.
delo
de forma ou assadora - Retiprocesso - N. V. Philips' GloeilamExigências
penfabrieken,
ficado os pontos c o desenho na pá78.331
-Accelerat,ed
Industries,
NO
Têrmos com exigências a Cum- Inc.
gina 6.174.
N9 136.209 - P:ocesso para o nós
NO 175.316 - Requerente - Larantratamento de superfícies metálicas
NO
78.332
Lewis
Tyree,
Jr.
NO 146.629 - Etin S. A. Indústria
ja International tProprietary) Ltd.
providas de camadas protetoras crisNo 78.333 - Electrônica
e
Comércio.
- Pontos publicaClos em 23-12-68 talinas - Metallgesellschaf Aktenge
N O 147.107 -- Cia. de Máquinas S. A. Eltexsa.
sellscha ft .
Fica retificado o titulo modelo ui•
No 78.335 - Buichi Tomiyama
Hoba,rt
Dayton
do
Brasil.
N9 142.685 - P rocesso e apare:tiaNO 78.336 - Mor ten Lassen Nielsen dustrial - Recipiente plástico simuNO
150.721
Ueta
Indústria
e
Colando unia goiaba --- • Flca retificado
gem para aseparaçao de materal re-.N9 78.054 - Jaime Botton.
s'noide de metal e recuperação do mércio de Aparelho, Eletrônicos Ltda.
NO 78.365 - Fiat Societa Per o desenho que saiu na página 6.1,17.
NO
1.53.364
Júpiter
Dental
-resinoide e do metal - Do W9,ycle
Az'oni.
NO 174.674 - Modelo industrial Indústria e Comércio S. A.
Carroll Davis.
N o 78.366
, Dun'op Relabci. Ocra- Nôvo e orig'nal desenho ornamental
No 163.897 - PPG Industries rnc. '3any
No 142.875 - Processo para a re::
para
tecidor - Requerente - S. A.
cupereoã' nu ptirifcaçã' do metais
N9 172.740 - Soivay & c'e,
No 78.368 - Culf Research & Do, Indústrias Reunidas F. Matarazzo
Por extn-ao de liquido- houldo TnN 184.923 -• 111'1 S. A
dús
n! Com )9.ny
Pontos publicados em 23-12-68 -;
Israel n'n?; Industrie, - T1tiiule
Mecãn'eas e. Matall'e'gioas.
78.378 -- Cie!'" Bray & Co. Li: Fica ret, ficado o desenho que saiu.
for Resoarcii And Development,
N o 185.827 - Paul. Fessel.
ia e:1.
no térmo175.316•
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EXPEDIENTE

--- As Rcparip,oes Publicas deverão entregar n7 Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional. até às 17 horas: o expediente- destinado à publicação.

DEPAR TAMENTO DE IMPR.ENSA NACICNAL

-- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano. por seis meses ou um ano.
exceto as para e, exterior, que
Sempre serão anuais.

°g?
-- As assinaturas vencidas poa
ser suspensas sena previo
derão
I
aviso.

•-• Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a re.
novação de assinatura deve ser
ealEFE DA arç g o oa REDAÇÃO
solicitada com antecedência
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.

DIRE TOR GERAL

CHEI RE DO leav,co oa

- Os originiais, devidamente
aigenticados, deverão ser dactilografados em espaço dois. em uma
só face: do papel. formato 22x33:
as emendas e rasuras serão ressalvadas por quem de direito.

1969

ALEERTO DE BRITTO PEREIRA
p ueLecAçbas

-- As reclamações pertinentes J. B. DJI ALMEIDA CP RNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
êtro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas per escrito à Seção
6E010
de Redação, até o quinto dia útil
Gaiat a de publicidade do expediente do Depertam•elle
subseqiiTnte à publicação no
Naciona l as iíropriedade anduutriat do Ministério
de indlist e ia • de Comércio
órgão ofiçial.
-- A Seção de Redação fun
ciona. para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

Jane"

In•preseci nas Quicou:: co Cccartedanto de tno.tcnsa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Na parte superior do ende..
rêço estão consignados o númerè
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará
- As, assinaturas das Reparti;.
ções Públicas serão anuais e de:.
verão ser renovadas até 28 de ter
vereiro.

Capital e Interior :
. Capital e Interior :
- A remessa de valõres.,sern
NCr$ 13.50
NC.r.,
18.00
Semestre
Semestre
pre
a favor do Tesoureiro do
NCr$ 27.00
NCr..: 36,00 Ano
Ano ,
i partanzenro de Imprensa NaciaExterior, :
Exterior•:
1 nal. deverá ser acompanhada de
• • NCr$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua
Ano 'e e • • • • •-• .• • . NCr'; 39.00 4no . • •-• . •
cação.
NUMERO AVULSO
- Os suplementos às ediçõeS
O preço do número avulso figura nà última página de cada
exemplar. dos órgãos oficiais só serão reme- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr¢ 0.01, tidos aos assinantes que os soa.
se do mesmo ano. e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
01~

•
N9 166.187 - Requerente: S. C. mesma - Requerente: Ilarsco CdrN9 179.290 - Modelo industrial -I 119 140.492 - Requerente: Studien& Son, Inc. -- Edditos pu- poration - Pentes publicados em- 27
Nova e ong,nei conf guração 4111 gesellschaft Kohle M. B. H. - Pon- Sciencon
de 1968. - Fica retifi,rno depara c_doio_ates o.achas e ou tos publicados em 30 de dezembro blicados em 30 de dezembro de 1103. de dezembro 148.677.
cado o têrmo.
tres produtos e ceepect.vo envoidoli da 1963. - Fica retificado c Pri- - F ca ret.f_code o Ideadéjo
- Requerente - Bernard:no Gxiusd vilégio de invenção: Precess n paia a triz.: Recipiente distribuidot aplicaPrivilégio de invenção: N evo disdor combii,...elo.
k C.a. - Pentes publ c.,cLs em 23 dl e trimerização de 1.3-diolefinas.
Pontos publicados em 27 de dizemN9 142.201 - Privilégio de invende dezembro de 1962 - F ca ret.ro
N . 135.405 - Requerente: Leesena ção: Dispcsitivo para ajudar o ar- positivo aprevejtador de l'eaça cado o titulo acme mune enodo.
bro cie 1963. - Fica re.tificaelo o 'terCorporation
Pontos
publi.aeLs
N9 175.326 , - Modelo .ndustrial - 30 de dezembro de 1963 - Fica re- ranque de um motor de combustáo mo 104.529 e o requerente: Vseveled
Novo modelo de univade motóra para tificado o Privilégio de invençáo. interna - Requerente: c.. A. V. Nikitin.
aparelho miseuradei e semelhanie, -- Aperfeiçoamento em célu a ele:Incluo LimiUd - Pentes publicados em 30
Privilégio de invenção: Novo VisRequerente - rhe Hoever Ccmpany mica especialmente em uma célula ela dezembro de 196a. - F.ca retifi- tema mecán co-einernatico de ',atercado
a
data
de
depósito:
17
de
agosto
-- Pontos publicado: em 23 12 63 - eletrequimica especialmente em uma
nância dê dupla pancada Lia forde 1562.
Fica retificado o cabeçalho todo.
da cabeça do paradosu no tecélula de cembustivel hidrocarbone
146.053 - Requerente: '.liee mação
N9
Privilégio de : neenção - Fresado iodes de baixo pêso molecular para Parker Pen Ccmpany - Pontos pu- bites - Requerente: Indústria AlfELipes Ltda. - Pontos pu-radeltoi.çádefacsmultpi pr.:eduzir energ:a elétrica. •
blicados em 30 de dezembro ao 1168. ta ' úrgica
- Requerente - Estamparia CaraN9 139.095 - Privilégio dc inven- - Fica retificado o-Privilégio de in- blicados em 27 de dezembro le1.908.
- Fica retificado o têrmo 154.043.
vellas S. A. - Pontos publicados ene ção:' Aperfeiçcada máquina confer- venção: Caneta Tinteiro ajustável.
Privilégio de invenção: Processo
30-12-68 'e- Fica retificado o tê.mo i-dadora de artigos de vidro - PonN9 151.456 - Modelo de utilidade. para a dispersão de gotas uniformes
n ç) 147.479.
tos publicados em 30 de dezembro
N9 144.147 - Requerente: Clovis de 1968. - F . ea rei rad o regue- NU° tipo de espelho retrovisor ade- de um liquido dentro de um segundo
sivo rara automóveis em gerai - liquido - Requerente: Comissariat
P. Ara Borges - Pentes poblicades rente• Emhart Corporation.
em 30 de d.zembro de 196h. - Fica
êlo industrio, : Nôvo Modelo cie Pontos publicados em 30 de dezem- A L'Energie Atcmique - Ponos Puratificado o Privilégio de hsenção: b:mba de gasolina para motores cie bro de 1968. - Fica retificado o re- blicados em 27 de dezembro de 1968.
co
Novas disposições em enxugador de combustão interna - Requerente: querente: ltvonne Amajunes.
Mcdêlo industrial: Nova configu- .
N9 141.942 - Requerente. Scilweipisos.
Indústria e Comércio de Peças }'ara
Modêlo industrial: • Nova confere Automóveis Brosol Ltda. - Pontes zerische Aluminium A. G. Pontos ração em tro'iéu csp.irtivo - Requemaeão ornamental para colheres, publicados em 30 de dezembro ele publicados em 30 de dezembro _de rente: Indústrias Metalúrgicos Plázgarfos e outras peças de faqueiro - 1968. - Fica retificado o termo ou-- 1968. - Fica ratificado o oriviiegio za Ltda. - Pontos publicados em 27
de invenção: Processo e• dispositivo de dezembro de 1968. - Fica retifiRequerente: Hércules S. A. Fábrica mero 165.974.
para a lib.rtação do lingote em ia- cado o térmo 177.153.
de Talheres - Pontos publicados em
N9 147.036 - Privilégio de inven- minação do interstício entre es rolos
N9 138.471 - Requerente: :United
30 de dezembro de 1968. - Fica reção:
Niko
tipo
de
extintor
de
forStates Steel Corp. - Pontos .publide um laminado/ de lingote-.
tificado o têrmo 170.210.
- Pontes publicados em 30
cados em 10 de outubro de 1968. ;N9 149.071 ' - Privilégio de inven- -miga
Ne 140.051 - Requerente: jacques
ca ret fie-d: o Priv lég :.0 de inven: Dispositivo para a decoração de de dezembro de 1968. - Pica retine Mulher
-Pontos
publ'eados
em
30
objetos em matéria plástica - /te- cado o Requerente: Nello Américo de dezembro de 1938. - Fica retifi- ção: Prec-sso e composição pura Proteger aço de metal de revestimento
querente: Grosfillex Freres - Pon- Stefani.
N9 147.437 - Modêlo de utilidade: cado o Privilégio de invenção: Di- furd
tes pub'icados em 30 de des.-.moro cie
fusor
e
sino
de
aspiração
edmbinaN9 152.298 - Privilégio de inven1968. - Fica retificado c desenho Nôva tipo de fraldas para bebês - dos para insta ações de separação de
Pontes publicados em 30 de dezemção: Novas disposições introduzidaa
que saiu no térmo n 9 148.3'30.
predutos
flutuantes,
e
instalações
bro de 1968. - Fica retificado o reem grampos de apêrto - Punias PúN9 112.942 - Privilégio de inven- querente.: Therezinha Beatriz Alves comportando :este dispositivo.
bl icades em 31 de dezembro de 1968.
N9 142.993 - Privilégio de inven- ção: Caldeira com vários corpos, ge- de Andrade Z.orowich.
Fica retificado o requerente:
ção:
Bombas
de
injeção
de
combusradora de água ou vapor pa:sa aque151.472
--e
Requerente:
Ciba
N9
Wanderlcy irillaço de Simone.
cimento e outros empregos induR- Seciété Anonyme - Pontoe pbbtie tível liquio - Pentes publicados era
N9 154.193 - Requerentie Societriais - Requereute" Jaime Amo cedes em 30 de dezembro cie 1968. 27 de dezembro de 1968. - Fica reFauna - Pontos publicai:1es em 30 -e- Fica retificado o Privilegie de Jn- t f cado o requerente: C. A. V. Lie dade Mecânica Ranieri Ltda. Pontes pribl icades em 31 de ch z 'odoro
de dezembro de 1958. - Fica re, - venção: Processo para a obtençáO mited.
Privilégio de invenção: Dispositivo de 1968. - Fica retificado o Privificado a data de depósito: t de se- de cloro, hidróxido de somo o hidrogênio pela eletrolise de um eloreio de permuta centrifugo de contra- légio de invenção: Aperfeiçeamerito
tembro de 1959.
introduz:do em cabeçote de máquina
de metal alcalino em células cle mer- corrente com colunas de dieces
N9 139.281 - Requerente: Institut cúrio.
coniadora.
Lermutaveis
Requerente:
Wiadzia
Français Du Petrole, Das Carburante
N9 149.025 - Requerente. RabinGajda Podbielniak Deyle - Pontos
166186
RequerenLe:
Wagner
N9
Et Lubrifiants - Pontos otiblicades ambert Plearmaceutical Cioneanv - publicados em 27 de dezen.bro de soo So'ces Ruperez - PorlIJS puT
em 30 de dez:. mbro da 1968. - Fica Pontes p • Iflcades em 30 de d . z mbro 196'. - F.ea ret:flcado o tê-mo mi- blica-les em 31 de dezembro d 1968.
retificado o Privilégio de lovenção.
- Fica r e tircado o Privilégio. de inMeeeilo m •, ra 143. d16.
Fica r e t i f'cado
Prdcesso de proteção de metais con- de 1968. -Nôvo
Privil égin de invenção: Gra;te de ven nãe : NU° modêlo de tampa pari
modelo
de
tee,iplente
temperatura
eletra a correção a
metal e precesso de. fabricação da tanques de combustíveis.
de vidro.
vada.
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No 142.308 - Privilégio de invenção: Novos aperfeiçoamento em interruptores elétricos para V120.:1110S Requerente: Instron S. A. tridestria
e Comércio - Pontos publicados em
30 de dezembro deí 1968. - Ficam rre.
tificados o inic o dos pontos pag.
6344 e final pag. 6.321.
N9 147.244 - Requerente: The Natonal Cash Registar CompanY Pontos publicados cm 31 de dezembro de 1968. - Fica retilfeado o Privilégio de invenção: Processo de encapsulação e seu produto.
Privilégio de invenção: Disposiçáo
de circuito para pabx com discagem
e linhas canectoras para outr• s pabx
- Requerente: Standard . Electrica
S. A. - Pontos publicados em 31
de dezembro de 1968. - Fica retifi_
cado .o têrmo 145.941.

Seção de Exame Formal
de Marcas

NO 621.244 -e- Cia. Riograndense
N.' 381.887 - Padaria e Confeitaria
de Negócios S. e
ie.
LOS
N 9 621.479 - Ipas. Instituto de PesN." Lx, .,.,.,,a
Expediente de 7 de janeiro de 1969 quizas e Estudos Sociais.
jo*.ra loj ra.anuense LOLuItr,.ica-es
No 621.850 - Nilo Santos Pinto.
Exigências
No 621.655 - Indústria Mineira de Ltcia.
381.891 - Tiezzi, Amato E) C.a.
Rerrig eianedeLtda. - eteeedunnas.
Ltc.a.
Têrmos com 'exigências a cumu21.doe aoc.al
prir:
It.' 381.892 - Planenge
Ee-igenca de Saoeu
Plane.
N O 621.'4'01 - Aueo Mecânica Cou- jamenios e-tmgenhar_a Ltea.
N3 439.506 - Cia. Agrícola Aguas
tenho Ltda.
r,indas.
N.° 331.64 - Empresa de Pesca
1\ÁO
N O 441.487 - Administradora IlaRelíquia Móveis. e
N. S. t.a touia Ltda.
Decoraçoes Ltda.
bitat Ltda.
N.°
- W. A. 62n6ss, Dias &
N O 443.764 - Botá'mca Ltda.
-avo1i Indústria gt
Cia. Lide,.
Comjrcio . cie oeçasietua.
No 443.502 - Ahierican Lloyd do • No ' e21.715 - Fábrica Santa Roca
• N." 381.859 - Eduardo Fernanda!
Brasil Organização Miindial de Via- Ltda.
gens Ltda.
621.716 - Fábrica Santa Rasa da Losta.
i\ ‘ai .
• i.N.'' ou.. 905
Ne 446.154 - Scc. de Pesca Taiyo Ltci
Indústria e Comércio
Ltda.
621.722 - Bandar - Sociedade de ala,nas saa Sieo Ltda.
•
Ne 450.711 - Zamprogna S. A. Civil de Corretagene Lidai •
N." 301.5do -i a.rgica Carperto
Importação Comercial e Indústria.
62.1.7a5
N9 145.008 - Requerente: Luigi
No 464.939 - Financiadora GMB tradora e emobil.aria Ltda. Adminis- iriciústiia e Lonierc.o Ltda.
Ciai - Pontos publicados em 31 de - S. A.
N" 301.Wo
1iUt0e,á
N9 621.73a - .ioeé liaanleal Vicente.
Crédito, Financiamentoee
dezembro de 1968. - Fica 'retificado Investimento.
NO 622.085 - P. oRaro ne & Cia.
N." 331.609 - Guido Edgar Koetz.
o Modelo de utilidade: Barra fixaN9 479.842 - Christiano R. Steyer
dora com joelhos e bucha da borra- SZ Irmão Ltda.
N." 331.916 - Tangier Comerciat
NO 622.0e0 - Recol - Comércio e
chas para carro cem diferencial com
N9 480.103 - Westinghouse Braoke Ineuistria Ltda. - Proesiga-se com Ltda.
excaisau feita pela seetco.
semi-eixo articulado ou esnodado.
& Signal Cempany Lim.ted.
se." 381.917 - Tangier Comercial
No 622.0ee - Agencia de Viagens Laia.
Ne 480.613 - Walter José da Silva
• N9 171.929 - Requerente" CreaR. Woeárie Ltda.
ie." 331.919 - Sociedade Brasileira
ções Malena Ltda. - Pontos puN9 480.918 --e Cre.fisul - Cia. CréNa 6e2.0..7 - Agência de Viagens
dc IvIási u.nas e Equipamentos Induzir ai$
blicados em 2 de janeiro de 1969. dito e Financiamento do Sul.
R. Woeirrla Ltua.
.1- Pica retificado o Modelo indusN. ..i
N9 554.797 - Construções e TransNo 622.108 - Mirvaine Importaçâo
- Lia. Brasileira cie
trial: Original decoração em sandá- portes Constran Ltda.
Argilas.
Ltda.
lias.
No 536.456 - Mallinckrodt ChemiN 9 622.109 - Mirvaine Importa1..
- Comercial Tr)s Bato
N9 130.260 - Privilégio de inven- cal Works.
ção Ltda.
Lie.a.
ção: Um processo de recuperação do
NO 591.150
No (22.110
591.150 - Waldemar Augusto
Mirvaine
Importação
i5u1.527 - Lihu Confecções Ltda.
couro de origem animal e o produto da Silva.
Ltda.
No 591.273 - Profusa - Produtos
resultante deste processo - Pontos
N.° 331.929 - Banco IIiograndense
No 622.405 - 622.405 -'622.497 publicados em 2 de janeiro da 1969. para Fundição S. A.
622.403 - 622.403 - 522.410 Cam- de ieepeiLeo
S/A.
- Fica retificado o requerente: Mi N9 602.929 - Lavanderia Annadal- ping Llube. cio Brasil.
N.' e31.5eu - Balica .1Cograndense
cho IIeinz Salomon e Marcos Was.- gla Ltda.
N o 622.411 - Manto G.honi GhosI.:.xpano...o ,...couãin.ca S/A.
serman..
NO 604.172 - Autoclinion
J.,1.531 - tianco ILograndense
N9 604.173 - Auto Union GMBH.
Termo 138.036 - Privilégio de inNo 622.455 - Indústria e Comércio
Licon.:iin.ca S/A.
venção: Arca suporte para empilha- \N° 604.204
de Cal leaveemura Ltda.
Calçados
Centenária
N." 3d1.53/
mento vertical de moderador .sóildu Ltda.
61.C• .462 -CiiiÓO,O Técnico
eiravok S/A Indústria
d um reator nuclear - Requerente:
de Organizaçao e Admines- C LOM C.0 r..,Ictión_co.
N9 604.212 - Mercebrás Produtos Meeconeil
tracao S. A.
Commizariat A L'Energia Atomiaue Alementicios Ltda.
14 9 622.711 - Ibrahim Ahmeel Sued.- N.° 381.933 - Beavok S/A Indústria
- Pontos publicados em 2 de peleiNO 604.226 - Editera Baraúna
o Loin_..c.o
ro de, 1969. - Fica re.ificado o de- Ltda.
Ne
- Churrascaria Ripa
N." 2.31.9,9 -- ,J.iivoc S/A Indústria'
senho que saiu no térmo 142.943. . N9 60.496 - O Girasol Armarinhos Ltda.622.918
•
c (dome_ cio L:,..clem.co.
N9 169.612 - Modêlo industrial: S. A.
622.923 -- Herm es Predutce
Neva e original configuração introNO 605.663 - Carrilai / Cia. Ltda. Quan_ces Ltda.
N.° 3S1.9.6 - - J. C. Far"a
duzida em prato d epapel - Requele"). 622.e2 - Indústria de Plásticos rães.
No
605.521
Fiação
Brasileira
de
rente: Indústria Inajá AI efatos,
Picoto Ltda.
N. 331.973 - Jozana Comercial de
Copes, Embalagens de Papei S. A. Rayon Fibra S. A.
No C65.461 - Roseli 13a Jataria:.
No
607.068
Cebec
S.
A.
Enge- Pontos publicados em 2 de jare iro
Ltcla
Ltda.
e Indústria.
N." .5e1.9ce - Ireneo Lurachi Bar*
de 1969. - Fica ratificada a ;a ;olei- nharia
N9655.482 - Primeira Editõra
NO 607.353 - Empreendimentcs
ra e a segunda figura não pertenrios.
Peomocionai S. A.
Sociais Marembaia Ltda.
centes ao termo.
No 822.121 - La, Mudiai S. A.
tv.° 381.98 6- A Sensação Modas
NO 607.926 - •Socimacre Socieda1);venos
No 141.520 - -Requerente: Briuk- de de Materiais de Construção do
N9 602.530 - Money Padoeoari 1.4.° 382.515 - Fran;a1 Indústria de
man A. G. - Pontos publicaaos em Recife Lida:
N3 617.560 - Indústria e Comercio Peoesiga-:e cem as exclusões feita Peças cle. Pi.ecisão Ltda.
2 de janeiro de 1969. - Fica retifipela
seeeto.
Bombo
Ltda.
Prossiga-se
com
excado o Privilégio de invenção . • Proie.° .382.51/ -- Lhe:rascaria Paire
N9 e41eee'5
Orgade - Consulto- Ltda.
cesso para a produção de de1194 - clusão feita pela seção.
N9 619.925 - Im p ortadora e Ex- res de Org anizaeao e Adm.nistraeãe
Preg neno-6,20-beta-dio1-3-0no, res\T. 9 382.519 - Const,uta:a Brasil.'
de E.rnprilea s:,n1
pectivamente de alopregnano-20beta- portadora Florama Ltda.
exemplares indicadas pela se.;:ace
N."
332.520 -•Inclú..tria de Feltros
3,5-diono,
N9 620.982 - N. v., Chemische
N9 C22..1.92 - Livieela ipê de Mni.kvslzi & Cia. - peossiga com ex- Lua Nova S/ t1.
No 149.644 - Privilégio da inven- Industrie Aku-Gcodrich.
1 ,1." ::02...z.1 - Silva, Ronzi Rodrip
No 621.117 - Monofil Sociedade olusão da . c1. 50 e inclusão da 32. •
ção: Neivo suporte da lavatura) gu....3 Ltda. .
Reguei te: Cerâmica San itai :a Industrial de Monofilamen'eos
N9 621. 1 18 - Lera Comércio e Re:.2. 24 - - Autovias Ltda. Pavi.
Porcelite S. A. - Pontos publicados
Retificação de Clichê
m.;u.uç....o e tobc as.
em 2 da janeiro de 1963. - Fica i .e- presentações Ltda.
Ne 607.890 Draine° - Dra.gariem
N." 362.5aõ
tificada a data de depósito: 23 'de o NO 621.124 - Patrulha Aérea BraIndústria de Calçados
sileira - Pab.
jan e iro de 1963.
da Areia Indústria e C-cinere:o DtainLtja
N9 621.203 - Transportadora Ru- co Lr1a. - cl. 15 - aliene publicado
N." .302..o, - - Indústria de Calçados
Ne 143.046 - Modêlo de utilidade: ral Ltda.
em 16-12-63.
Anir • cz.noz Ltda
Uni nôvo tipo de chaveiro com marNO 621.205 - Estrada do Céu Ltda.
N." '3U.O.i.J - Elmo Caçadas Ltda..
cador para troca de óleo em veículos
NO 621.206 - Casa Salgueiro Ltda.
Ne 621.208 - Bar Bagdad Ltda.
motorizados - Requerente: Josef
N." 32.u41
InclúJtria t'aulista de
Serviço
de
'Recepção.
Dufy - Pontos publicados em 2 de
leio...eras Ltda.
Ne
621.211
Sebastiana
dos
SanInformação e ExpediçãO
janeiro de 1969. - Fica retifieada a tos.
N." 382 . )42 - Confeitaria Tiro:eza
data de depósito: 2 de agosto de
•
Ltda.
N9 621.212 - Santos - Silva Ltda.
Expediente de 7-1-69
1962.
382.545
Nadir
Menezes Pe.
N9 142.943 - Modêlo de utilidade: • N 9 621.215 - Refinação e IndusDiversos
drosa.
Nova placa de agulha com várias trialização de Minérios Ltda. - RiN.' 332.546 - Ernesto Barbério.
Foram mandados cancelar de acôrdo
Posições para máquina de costura - mil.
N9 621.216 - Refinaaão e Indus- com o art. 110 do código os ,pgistros
Requerente: Elgin Fábrica le MáN.°
382.548 - Tertec Termotecnica
quinas de Costura S. A. - Pontos trialização de Minérios Ltda. - Ri- abaixo:
S/A.
mil.
publicados em 2 de janeiro de 1969.
N." 381.815 - Editora Universidade
N.° 382.549 - Lourenço de CaNO 621.226 -._, --Januacella Conor do Povo Ltda.
- Fica retificado o 29 desenho permargo.
Guimarães.
tencente ao têrmo 138.036.
N." 382.550 - Eduardo Celestino
No 621.231 - Sociedade Industrial
N.° 381.816 - Som - Indústria e
NO 142.103 - Modêlo de utilidada-: de Madeiras S. A.
Rodrigues.
Comerce) S. A.
Um nôvo tipo' de filtro de ar para
No '621.235 - Panificadora União
N.° 382.553 - A Renovadora Ma.
N.° 381.875 - Foto Remrtagens
!inter de combustão interna - Re- Ltda.
gasin Ltda
Lapa Ltda.
querente: Marrikyu Indústria de MáNO 621.236 Cotonificio ParaN." 382.559 - Lameca Indústria
quinas Agrícolas Ltda. - Pontos naercse S. A. -- Copar.
N.° .331 . 578 - .Construtora Adolpho
pubi i cedos em 2 de janeiro dr. 1969
Mecãn'ea 'pa.a Laminações Ltda.
N" 621.240 - - Leopoldo Biumem- L'n-1 -n 1 erg S/A.
- Fica ret1fice ee o desenho aue saio berg.
N. 382.561 - Juan José Lizaso Oro.
• ."' e
Wa't'r dorqe nuist, noz e Jul o Lopez Diaz.
no teermo 142.282.
Ne- 621.242 -- Moinho Tupy
'o çi. L
:
Palmari.
N," 382.563 - Bebidas Wilma Ltda.@
•

•

•
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N°.
382.564 - Televisão Excelsioe N.° 382.585 - Incióstria de Móveis N.° 382.605 -- Cia. Nitro Chirolea
Brasileira.
Dois de janeiro Ltda.
N.° 382.695 - Irmãos Mason Ltda.
N." 382.586 - Depósito de Materiais
N° 382.567 - Couros Batilia Ltda.
N.° 382696 - Insam Indústrias de
• de Construção Piraju Ltda.
N.° 382.569 - Paes Cia.
N.° 382.588 - Imobiliária e Cons- Madeiras Santa Maria Ltda.
Alda Corrêa Costa.
N.° 382.570
N.° 382.697 - Cia. de Calçados
trutora Risca Ltda.
N.° 382.572 - Villasbeias S/A Inr•
N° 382.589 - Depósito de Bebcías Presidente.
dústrias de Papel.
Cia. Naciona!de
N.° 382.699
Heliopolis Ltda.
N.° 382.573 - Metalúrgica Giovanni
Radiauto S/A Co- Materia:.s de (.4'.nistrnção:
N.° 382.590
Ltda.
luclastrias Guaraciaba.
N.° 382.700
mercial e Indust rial.
Homero Billo da SilN.° 382.574
N. 382.593 - Escore - Escritório de Cerainica Ltda.,
veira.
de Comissões e Representações Ltda.
N. 382.701 - Cia. Cestad ludas,
N.° 382.575 - Bar e Lanches GaliSerraria Paraguaçu trias de Óleos Vegetais. •
N." 382.594
cea Ltda.
Ltda.
Nf 382 702 - Cia. Cestari IndásN.° 382.578 - Transfersa - Trans.
N. 38.,.596 - José de. Souza.
trias de Óleos Vegetais.
portadora de Ferro S/A. N.° 382.598 - Associação dos ReN.° 382.580 - Panificadora Nina pórteres l'otoraticos do Rio de janeiro.
N.° 382.703 -Cisc. Cestari IndusLtda.
N.' 382.599 - Associação dos Re-. trias de óleos Vegetais.
N.° 382.581 - Laboratório Lelosi oórteirs L otográficos do Rio de Janeiro.
Erierne Materiais Ele.,
N.° 382.704
S/A.
N.' 382.600 - Revista do Rád'o tricos Ltda. .
N.° 382.583 - Salamon Tarbuch e Edit.:ria Ltda.
N.° 382.707 •-• Clemildes D'Oliveira
Hijos Socieclad de Responsabilidad Ltda.
N.° 382.602 - Agrícola e Comercial Sant'Anna.
Dikar - Produtos
N.° 382.708
N.° 382.58/ - Lanches Ali.Babá Agro ând'a Ltda.
N.° 382.604 - Mattos, Borbt. Cia. para Escritório Ltda.
Ltda.

4

l

N.° 382.720 - Clube de Engenharia.
N.° 382.721 - Vidor Limited.
N.° 382.724 - Hirofumi Flijiwara,
N.° 152 . /25
C,odiva Comercial
Óleos Vegetais Ltda.
Dnstribuidora
Plaslumi. Indústria e
N.° 382.731
Comércio Ltda.
Plaslumi Indústria e
N.' 382.732.
Comércio Ltda.
N. 382.733 - Diogenes Palláro.
N.° 382.734 - Pimentel Confecções
Finas Ltda.
N.° 382.735. - João José Baptista
Marcondes.
N.° 382.736 - - Sistema Contabilidade
Ltda. S. C.
N.° 382.739 - Indústria Metalúrgica
Diamante
Ltda. .- Abel Henriluã de
N.° 382.740
Figueiredd.
N.° 382.741 - P. F. B. Barrozo
S.A. Engenharia Marcelino Cancelem-se os registros.

•
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„A VENDA:•

ISEçAo DE. V ENDAS AV .Pren T5 Trr
-W.ENCIA

I.,VES,

t

k MINISILid0

É

CC5IMECi-CD 2DIE

DIVULGAÇÃO N' 1.009

Preço Ner$
A Venda:
Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postal
Em Brwilia
Na sede do DIN
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MARCAS

DEPOSITADS

Ptibilcaçao feita de acento com o art. 109 e seus parágrafos do
Código da Propriedade triclusUlal
N9 866.920

• Betume em bruto; Bexigas; B:smutirita;
preparada para construções; Argamass
Blanda; . Biotto; Borracha — Suco de para construções; Asfalto para constr as foi; Papel carbono; Papel stencil; Pastas
seringueira para fabrico de §; Brasil- ções; Azulejos para construções; Balau u- de arquivo; Pastas de mesa; Pastéis de
Pau, Breu em bruto ou parciaimente tres para construções; Balcões quands- tinta para desenho; Penas; Percevejos;
preparado; Babosa — Barba de §; Ca- construções; Batentes para constrqçõe o Perfuradores de escritor:o; Pesos para
belos em bruto; Cachibu; Cachu em bru- Blocos para construções; Blocos pa S; mesas; Pincéis para desenho; Pincéis
to ou parcialmente preparado; Cal em p avimentação; Calhas de telhado; cum ra para cc,,a; Planchetas; Ponte i ras de borIndústria
bruto ou parcialmente preparado; Ca to comum: Caibros preparados para ociia- racha para dedos; Ponteiras para láp.s:
.5.
Requerente; A Teixeira de Deos Cia. lambá (resina); Calcário; Calcedóni,a: truções; Caixas de cimento; Ca:xilho5; Porta-papel; Porta-penas; Porta-tinteiros;
Prendedores de papáis; Prensas de escriCalcita;
Calcopirita;
Calcosita;
Cana
da
Ltda.
Cal para construções; Chaminés de coa
Índia; Cânfora em bruto ou parcialmente ereto; Chapas par' zonstruções:, Coluna tório — Máquinas §; Reg.stradores
Local Rio Grande do Sul
preparada; Cânhamo em brute oupar- para construções; Corn.jas de concreto uso em escritório; Réguas d uso em es-la./‘órios Réguas para desenhos; SeparaClasse: 2
c i almente preparado; Caolim em bruto
Cru paia construções; Div sões pré-ia
Artigos: Adubos, ácidos sanitários, ou parc:almente preparado; Carbonato bricadas; Drenos para construções; Ed fi dores de papéis; Separadores para arquiáguas desinfetantes e para fins sanitá- em bruto ou parciaimenze preparado. cações pré-moldadas; Esquadrias; Esta vos; Sinetes; «Stencil»; Suportes para carios, água oxigenada, apanha mosca e Carmelina; Carnaúba; Carbone; Carnei- cas preparadas; para construOes; Estru netas e lápis; Táboas de desenho; 'Tecnigrafos; Tintas p ara carimbos; Tintas
insetos (de goma e papel ou papelão), ro — lã de (em bruto ou parcialmente turas para construções; Estuques; Fõros
álcalis; bacteric das, baraticiadas, carra- preparada); Carita"; Casca de vegetais Fr . sos; Grades; Imitações de rnármor e nara desenhos; T:ntas para duplicadores;
pat.cidas, cresol, cresotalina, creosoto; (de árvore e côco); Casca de vegetais para construções; Im p ermeabilizadores d e Tintas para escrever; Tintas para mardesodorantes, desinfetantes, defumado- — Extrato em bruto de §: Casulo; Cau- argamassas; Janelas; Ladrilhos; Lageotas car; Umedecedores de dedos; Umedece.
dores de copiar; Vidros de col.
res; esterminadores de pragas •e her- das de animais (crinas); Cebo em bruto: Lajes; Lambris; Camelas; Lixeiras para
Cêra
animal
em
bruto
ou
parcialmente
vas daninhas, esterilizantes, embrocaClasse 21
construções; Luvas de janção para consçõcs para anima:s, e p x>ret .; tarmhos preparada; --eéra m:neral em bruto ou truções; Madeira preparada para construArtigos: Ambulâncias e suas partes inde ossos, fertilizantes, fosfatos, forini- parc:almente preparada; Cêra vegetal em ção; Manilhas; Mármore preparado para
c das, fumigantes, fungicidas; glicose bruto ou parcialmente preparada; Cerdas construções; Massas para paredes; Mo- tegrarites; Amortecedores de veículos;
Automd reis e suas partes integrantes;
para fins veterinários, guano; herb:ci- em bruto; Chifres; Chistos (ou xisto); saicos; Papel . para forrar casa; Paredes Auto-Cam:nhões e suas partes integrandas; iôdo, inseticidas, isetifugos; larvi- Côco=Casca de §; Côcos — Fibras de §; el:v:sórias inclusive para escritórios; Partes; Auto-motrizes e suas partes integran.
cidas; microbicidas, medicamentos-para Cola mineral em bruto ou parc almcnte quetes; Peças ornamentais de c imento ou tes; Aviões e suas partes integrantes;
anima i s, aves e peixes; óleos desinfe- preparada; Cola vegetal em bruto ou gêsso, , para tetos e paredes, exceto da
tantes e veterinários; papel mata mos- parc:almente preparada; Conchas de tar- classe 25; Pedregulhos preparados para Balões para navegação aérea e suas
partes integrantes; Barcas e suas partes
ca, petróleos san i tários e des infetan- taruga em bruto ou parcialmente prepa- construções: Pilasti Is de concreto; Pisos; integrantes; Barcos e suas partes interada; Copal em bruto — Goma §; Cotes, papel fumegatório, pós inseticidas, rantes vegetais em bruto; Cortiça em Placas para pavimentação:- Pedras pre- grantes; Bic i cletas e suas partes inteparadas para construções: Portas; Por- grantes; Camionetas e suas partes inparasiticidas, fungicidas e desinfetantes, pl.:. p arae62 5 r' • r.iduto-; :ns2tirtrlas; bruto; Crina animal; Cristal de rocha; tões: Prateleiras quando construções;
tegrantes; Caminhõeá e suas partes integermicidas, desinfetantes e veterinárlos; Cromo — Minérios de §: Diamantes em Produtos betuminosos para construções; grantes; Furgões e suas partes integranbruto;
Diamantita;
flatomita;
Elemi;
EnProdutos
de
base
asfáltica;
Soleiras
para
raticidas, remédios para fins veterinátes; Motocicletas e suas partes integrais.
rios; sabões veterinários e desinfetan- céfalo de animais; Enxôfre em bruto ou portas; Tacos; Tanques de cimento; Te- tes; Navios e suas partes integrantes;
tes, sais para fins agrícolas, hortícolas, parcialmente preparado; Esmeralda em lhas; Tijolos; Tintas para paredes, muros ôn i bus e suas partes inte g rantes, Rebobruto; Esmeril em bruto; Esparto em e portas; Tubos de concreto: Tubos de
sanitárás e verinários, slúaten, supeiEspermacete, em bruto; Estearina, uso exclusivo em construções; Tubos de cadores e suas partes integrantes; Vagões
fosfatos; vacinas . para aves e animais bruto;
e suas partes integrantes
Euxenita; Extratos an i mais em bruto; ventilação de edifícios; Venezianas; Vivenenos contra insetos, animais e her.
Extratos
vegetais
em
bruto;
Feldspatv
gamentos
preparados
para
construções;
Classe 25
Vias daninhas carbono de potássio
Fibras minerais em bruto; Fibras vet-;e- Vigas preparadas para construções; ViArtigos:
Ações;
Álbuns de fotografias;
tais em bruto; Fosforita; Gelenas (mine- tri nas quando construções; Vitrôs (ou
Apólices; Árvores de natal; Bandeiras;
rais); Gelat:na em bruto Ou parcialmente vitreaux) .
IV 866.924
Bibelots artísticos; Bolas artif i ciais para
preparada; Geléas eia bruto ou parcialClasse 17
árvores de natal e similares; Bônus; Carmente preparadas; Glicose em bruto;
Artigos: Abr:dores de envelopes; Almo- tas geográficas; Bustos; Cartazes; CarGomas em bruto ou parcialmente prepafadas para carimbos; Apagadores de tin- tões postais; CI:chês; Cópias fotográficas;
radas; Grafite em bruto; Guaraná em
ta; Aparelho 'duplicador de cópias; Apon- Cópias fotostáticas; Cópias heliográf.cas;
bruto ou parcialmente preparada, Gutatadores de lápis; Arquivos: Berços para De calcomanias; Desenhos; Diplomas; Dis;percha em bruto ou parcialmente prepamata-borrão; Borrachas; Brochas; Cane- plays; .Distint vos de associações e clurada; Her otópio eia bruto; Isotcrinita;
tas comuns; Canetas esferográficas; Ca- bes; Enfeites artísticos para árvores de
Jade bruto; Jaspe bruto; Junco; lã animal
netas para desenho; Canetas-tinteiro; natal; Escapulários; Escudos: Esculturas;
em bruto, inclusive de carneiro e vicunha;
Caixas para papéis; Caixas r,gistradoras; Estampas; Estandartes; Estátuas; EstaLã parcialmente preparada: Lates; LaCarbono-Papel §: Carimbadores; Car.m- tuetas; Estereótipos; Fes'ães; Figuras;
vas; Linhaça — Óleo bruto de §; Ltipolo bos; Cestos para papéis;
Classificadores; Flâmulas; Flõres artificiais; Frutas artiem bruto; Madeira — Aparas de §; Ma- Clips»;
Cofres; Coladores: Colas para ficiais; Fotografias; Gravuras, Hermas;
deiras
bruta
ou
parcialmente
preparadas;
Requerente: Porto Seguro — Cómpanhia
escr:tório; Compassos; Conjuntos para Imajens, Imitações de flõres; Imitações
Madeira — Polpa de §; Madrepérola
de Seguros Gerais
secretária; Cortadores de papel; Datado- de frutas; Inscrições gravadas para moBruta; Malacacheta; Mamona bruta;
res; Depósitos para cola; Descansos para
Local São Paulo
Mármore em bruto ou parcialmente pre- lápis e canetas; Desenhadores; Duplica- numentos, sepulturas; Lápides gravados
para sepulturas; Letreiros (exceto ,manparado;
Marfim
bruto;
Mica
bruta;
MoClasse 04
dores de cópias; Espátulas; Esponjas do aparelhos); Manequins e análogcz;
nazite; Monazítica — Trelas; Nácar bruArtigos: Açafrão em bruto: Adragante to; Oleina; Óleos parc i almente preparado; para escritório; Esquadros; Estereocartó- Maouetes; Modelos para serem coo:anos;
(goma) em bruto ou parcialmente prepa- Opala bruta; Ossos; Paina; Parafina em grafos; Esterecigraks; Estiletes para pa- Monumentos artíst i cos: Moedas; Mosrada; Ágata em bruto; Água marinha em bruto; Pastas em brutas oi parcialmente péis; Estojos de canetas; Estojos de lá- truários artísticos; Obras artísticas; Obras
bruto; Albtrino; Alcatrão em bruto; Ale- preparadas; Pedra sabão; Pedras brutas; pis; Fichários; Fitas gomadas; Fitas para de esculturas; Obras de pinturas; Painéis;
xandrita em bruta; Algas marinhas; AI- Pêlos de animais em bruto; Penas de máquinas; Furadores de papel; Fuals; Pa i sagens; Pinturas artíst icas; Placas
dão em bruto; Algodão em rama; Al- aves em bruto; Pez em bruto; Rubelino Ganchos para papéis; Giz para escrever para residências e monumentos; Plantas
godão parcialmente preparado i Alizari- bruto; Rubi bruto; Safira em bruto; Sais e desenhar; «Godets»; Goma arábica; de obras; Pratos com pinturas ou gramaá Almecega (resina de ariueira)
minerais em bruto; Sangue séco; Sarnam- Gomadores; Grat tes para lapiseiras; vações para ornamentação; Projetos debruto; • Âmbar em bruto; Ambarina; Ame- bu; Sêbo de animal vegetal em bruto; Grampos de escritório; Guarda-papéis; senhados, Prospectos de fotografias ou
tista em bruto; Amianto én] bruto; Amido Sêbo vegetal em bruto; Serragme; Sílica Guarda-ponta de lápis; Indice para ar- desenhos; Quadros artísticos: Reproduto,
vegetal em bruto; Ama bruto; Animais bruta; Sisa] (fibra); Soja em bruto — quivar documentos; Instrumentos de de- res de obras artísticas; Riscos para horpara experiência e pesquisas — Partes Óleo de §; Sal de ducha em bruto; senho; Instrumento de escrever; Instru- dados; Rótulos artísticos; Santinhos; Sêde §, An i mais, parcialmente preparadas Tucum (fibras); Talco bruto; Tartaruga mentos pema selar; jogos para mesa de los; Suportes artísticos para vitrinas, Ti— Substâncias §: Aparas ou resíduos de --- Casca de §; Tendões: Têxteis — Fi- escritório; Lacres para envelopes; Lápis;
tulos; Vistas paisagist'cas
vegetal em bruto; Anil or to • Animais bras; Turfa para embalagem; Vegetais Lapiseiras; Mapotecas; Máquinas de
Classe 28
.
Argila não .preparada (inclusive refra- — fibra; Vicunha em bruto — Lã de §: ..apontar lápis; Máquinas de calcular; Máqu i nas de endereços; Máquinas de escre- Artigos: Açucareiros; Alcatrão preparatária); Asbesto; Azeviche em bruto; BaXisto.
ver; IVIáquinas de grampear; Máquinas do para indústrias; Anéis ex:.: to de oubaçu — Côco de §; Bagaços vegetais;Classe 16
de registrar; Máquinas de somar; Mega- tras classes; Aparelhos para agua; ApaBaleia — Barba de §; Sambá; Baraúnia;
lografos; Molhados/es de dedos para es- relhos para café; Aparelhos para chá;
Barbatana de . baleicu. Baritita; Barrilha:
Artigos: Alcatroados para construções; cr'tõr:o; Multiplicad-res de cópias; NorBarro; Basalto; Bouxtta; Benjoim; Ber2o; AI
cila prep arada para constr
õ Ar ei a xilógrafos; Palhetas de pintor; Pantógra- Aparelhos para jantar; Aparelhos' para
uç es;
refrescos; Adornos não de outras classes;

Lavan fina
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sala de jantar; Móveis para sala de
Consultórios médicos; Cur- pel de; Recibos em branco; Recipien- visita; Móveis para sa:a de espera;
Argolas não de outras classes; Aros (1 0 . dentários
scs; DecJiadores; Dispensaraos de ca- tes de pape:: Reciplentes de papelão; Móveis
para televisão; Móveis para
c.usive para óculos e para guardanapos); iictaae; Edaamas; Educaa- Rosetas de papel; Rolos de papel;
Bac:as; Bainhas; Moas; lia xe.as. Lian- cialioa; Fanp-asa de a:1m nistsaçao de Rótulos de papel; Sacos de papel; veiculas (não sendo parte dêstes);
delas; Banhe:ros; Bebedouros; B:scoitea. bens; Ismp_La de aaminisbraçao de Talão de cabog_ amas; Talão de in- Oratór:o quando móveis; Otomanas,
ras; Bolas não de outras ciasses; Bom- emp.Csas; Empraza ue administraçao gressos; a'alão de passagens; Talão Penteadeiras; Poltronas; Porta-aba-•
bonleres; Borracha art.f:c ai ou s ntética; de obras; Emprêsa de carie -Los; Em- de promissoilas; Talão de radiogra- jours sob forma de móveis; PortaBorracha natural quando oroduto aca- p".;.as ue coaranaas; • "E.mpresas de mas; Talão de recibo; Talão de tele- chapéus sob forma de móveis; Portagramas; Lelcgramas em branco; Tu- cinzeiros sob forma de móveis; Porbado; Botelhas; Bules; Cab:des: Cabos; constsualses; Empsesa de demolições; bos
de cart_es; Tubos de papel; Tu- ta-quadros sob forma de móveis; PorEmprasa
d.e
dasanfecções;
Emp.ésas
Calçadores; Caçambas; Cál:ccs; Canecas;
bos de pai:e:tão; Tubetes de cartão; ta-retraios sob forma de móveis; Porde
dive_sõss;
Empresa
d
entiegas;
Canud:nhos; Capas, exceto vestuário; Lamprésa de jogos; Emprêsa de mu- Tube i es d3 papel; Tubetes de pape- ta-roupas sob forma de móveis; PorCarret lhas; CelaiYa:de; Cera para nelás- danças; Emprêsa de Ortentaçoes; lão; Vasos de cartolina ou papelão ta-sapatos sob fcrma de móveis;
fria; Cen:ro -de mesa; Cestos; Chapas; Einp-La de planeamento; Emp.êsas
Porta-vasos sob forma de móveis;
Classe: 39
Charão; Chuveiros comuns: Coadores; de publicidade; Emprêsa de propaPrateleiras formando um móvel; PsiColas inclustria:s; Colheres; Colheres; ganaa; Emprêsa de serviços cai:agi- Artigos; Anéis; Argolas; Aros; Ar- ches; Fidas; Quadros-porta (quaCompostos vegetais não quim:cos; Com- a:as; Emptésa da serv-ços dactilográ- reios; Asst7 tos; Bacias; Bases; BI- ao SO'l foima da móveis); Sapateipote:ras; Confeite:ras; Copos; C.orde s; ficas; Ernprésa de serviços fotográfi- cos; Bocais; B,Isas Braçadeiras Ca- ras; Sofás; Samiers; Retratas-norta
Correias; _Cube tas; Cubus; Descansos cos; Emp_ésa da serviços helicgráfi- bos; Caixas; Calços; Câma.a de ar, (quando forma de móveis); Rauexceto para velculos e máquinas; Ca- pas-porta (quando sob forma de
para ta'heres; D:stint:vos exceto da coe; Emprêsa de serviços fotostáricos; nudos;
Centros de mesa; Chapas; moveis);
Roupeiros;
Travessairos;
classe 25; DobracPças; Envolucros; Es- Emprêsa da rádio-traasmissão; Em- Chicotes:
Chupetas; Chuveirinhos;
de teatro; Emprêsa de televiVitrines sob forma de móveis.
feras; Esgtahos; Esmaltes exceto odon- prasa
sao; Empelsa de transportes; Empzê- Chuveiros comuns; Correias (exceto
tol óg:co e de toucador; Espa haciores de sa de tu,ismo; Eanprêsa imobiliária; de transmissao, de máquinas e de veiClasse: 41
água; ESpelhos; Espermacete preparado; Escolas; Escritória de advocacia; Es- cules); Cubos; Cunhas; Dedeiras;
.
sos;
Dasintupidairas;
Discos
Espremedores; Esptimade'ras; Estojos; c ritório de agrimensura; Escritório
Artigos:
Abcate; Abacaxi; AbelhaDescaaExtensões; Facas; Cabos para §; Fari- arquitetura; Escritório de análises; para mesa; Elásticos; Encostos; En- mel de; Ablo, Abóbora; Abricó:
nha ras; Fechos; Filtros; Film as v:rgens; Escritório de Auditoria; Escritório da vólucros; Eaferas; Estrados (exceto Acarajú; Acc:ga; Amcar; r_gr;ão;
Fôrmas; Frasccs: Frut-iras; Funis; Gar- contabilidade; Esc:ia:aio de correta- tapetes); • E:nichos; 'Fios, exceto Aiinp m; Alcachofra; Alcaparra; ,Alafos; Garrafas; Gelatina não alimentic a; gem; Escritório de despachos; E:cri- para tecelagem e elétricos; Guarni- tria; Alface; Alho; Alimentaçáo paaa
de despachan.es; Escritório da rõe3 para mda:eis e similares; Lan- aves; A'piste; Ameixa; Amêndoa;
Gêlo; Gêsso exceto cdonto lág"co e para tório
date:ave; Escritório de engenharia; cheiras; Lençóis; Maaane:as; Mano- Amendoim; Amido alimentício; Anconstrução; Globos; Gutinar Gorduras; Escritório
da Estudos técnicos; Es- pias; Mochilas: Pê as para businas; mi; Aaaruta; Arroz; Aspargo; AssaG'z para alfaiates; Gomas preparadas, critório de tradutores .; anposiçõea; Placas; Pneumát i cas, exceto de má- dos; Aveia; Aves abatidas; Avelã;
nãn de outras classes; Gorduras prepa- Faculdade; Fazendas; Festas — Or- quinas e veiculas; Pratos; Protetores Atum; Azeite; Az:lianas; Bacalhaa;
radas nã'o de outras classes; Jarras; ganizadoras de; Ga_agens; Glebas; (incl usive para cama e mesa); Reci- Balas; Bale a — Carne da; Bana)arosa", Lacre, exceto d-eser : tério Lam- G:áreas; Ginásios; Grêmio literário pientes; Revestimentos; Rodas exceto na; Danar ada ; Banha; Batatas;
par• nas; Lava-dedos: Lavatórios: Leitei- e esportivo; Hipódromos; Hospitais; de máquinas e veículos; Rodízios; Baunilha; Rol talha; Beterraba: BIS-ras; L'cor?iros; Mantegue"ras; Massas Instituto de ensino; Irmandade; Jar- Sacos( exceto d a uso médico); Saltos: colos; Beringela; Bracoliz; Bolapreparadas, não •de outras classes: Ma- dins de infância; Lavanderia; Loja Solados; Soas; Suportes; Tijelas; chas; Bôlos; Bombons; Buchos;
Toalhas; Tubos e vasos
Loteamentos; Lubrificação
Cabr.to — . carne Caças al.mentitéria nlás f'ca ou s . ntet!ca: Mirra: Mor n- maaônica;
— Serviços de; 1Vaansões; Museus;
cias; Cacau; Café; Caiai; Camaraoa
oas; Muailagem para sêlos: Neoro de Oficinas
40
'Classe
gráficas; Oficina mecânica;
Canela; Canjica; Caqui; Carambofumo: Oleina; (5'eos para p'ntura; "o- Orfanatos;
não
comeraões
Organiza
lhas preaaraclas (inclusive para col- ciais; Organizadoras de concu:so; Or- Artigos: Abajours -- Porta (sob las; Caramelos; Carneiro — Carne
chõ?s); Palieiros: PaPtos, exceto de ma- questras; Palácios; Parques; Partido fama de 'naveta); Acolchoados pau da; Carnes freacas, s:.f cas e em conpara móveis; AM.. servas; Castanhas; Cebtaa; Cariturap
da'i.a ou metal; Pa raPna preparada;
político; Piscinas; Portos; Pronto móveis; Almofades
Armações sob forma de mó- Cereais; Cevada; Cevadinha; CM;
liculas virg ens: Penachos: Penciantes: Socorros; Ririas.; Rodoviárias; Saiões radorea;
veis; inclusive para escritório; Ar- Cheiros a imenticics; Chispe; CisouP.-nclur'ca'hos7 Piaçã ou p'acava: nres: de expo.si a ões; Sítios; Solares; Tea- mários; Balcões sob forma de móveis; riços: rhurrascos , Coa lha da ; Côco;
Plnmbacrna: Pluma para estõfo; Pós para tros; Telégrafos: Templos; Tipogra- Bancos comuns; Bancos de igreja; Coelho — carne de; Cogumelos;
fia; Universidades
mol dagem ! Potes; Pratos; Queiras: ReBancos de jard.m; Bancoa 'escolares; Colorantes paia c-imanto; C.:1(watt;
cn'entes; R^ s'nas nreparada s Res'noides
Classe: 38
Banquetas; Bares sob forma de mó Cominho; Compotas; Condimentos
prenara ,ans ; RevestM rntos; Rnlos de imvais; Berços; Biombos sob 'cama de para alimentos; Confeitos; Conserprensa: Sah'a, nara uso na inbstr ; a; Sa- Artigos: Agendas em branco; Álbuns móveis; Buffets; Bureaux; Cabidea vação de alimento — proautos alilacleira-: Sale'ros; Sar”-ai . cr'starzado: em branco; Argolas de papel ou pa- sob forma de móveis; Cadeiras de mentícios para; Couve; Cravo; CreS alas; Serv'cos cie café; ,irv'cos de chá: pelão; Aros de papel ou papelão; Ba- molas; Cadeiras com rodas; Cadeiras mes; Cristalizados — frutas; Crlá- •
Serv;aos tardar; S- av'cos de refrasen-; lões de papal para enfeitas; Bilhetes comuns; Cadeiras de balanço; Cadei- talizadas — doces; Detcrs; props
Bilhetes de passagem; Bo- ras de barbeiros; Cadeiras de den- Anchovas; Esp_nafre; Essencias aliTa lhas; Talh a res:- T'ntas.. exceto das impressos;
binas de papel; Blocos para anotaExtrato de tomate; Extracl asses 16 e 17; Terr'nas; T 4; elas; Tinos ções; Blocos para cálculos; Blocos tista; Cadeiras de escritório; Cadei.- mentidas;
de carne; Extrato de fruta; Erva.para imn-assãn: Travessas; Varetas; Va- para correspondência; Blocos para ras para banho; Cadeiras para . en- to de
dace; Ervilhas; Faisão abatido; Fasilhames; Vasi lhas; '57ern, zas, exceto para desenhar; Blocos para escrever; Bro- fêrmos; Cadeiras invalidas; Cadeiraa relo;
Farinhas alimentícias; Farinhas
paralíticos; Caixas sob forma
lustrar e de toucador; Vas ,ss: Xícaras churas não impressas; Cabogramas — para
de cereais;' Farinhas de mandioca;
papel para; Cadernetas em branco; de móveis; Caixas para rádio sob Farinha
de mesa; Farinha de trilas);
Cadernos escolares; Cadernos para' forma de móveis; Caixas para tele- Favas alimanticias;
Fécu a alimentíClasse: 32
desenho; Caixas de papelão; Capas visão sob forma de móveis; Camas cias: Feijão; Feijoada;
Fermento;
Artigos: Almanaques; Álbuns imrrns- iie papel para documentos; Capas de com mó as; Camas com rodas; Camas Fiambre; Fígado; Figos; Flocos;
sos; Anuários; Calendários; Catalo- papelão para documentos; Carteiras comuns; Camas hozpitalares; Cansas lheactos-Daces; lautas in natura,Fo
sêgas; Crônicas impressas; Designação de papel; Carteiras de papelão; Car- para enftirmos; Camiseiros; Canapés,
de filmes; Designação de pecas tea- tolina; Cartões de identidade; Car- Cantoneiras; Carrinhos — mesas in- cas, em calda ou em • consarva; Faltrais; Discursos imp:essars; Folhetos tões de visitas; Cartões em branco; clusive para refeições e para escri- bas; Fungões; Ga:banhas abatidas;
Impressos: Folinha s impressas; His- Cartões índices; Cartuchos de carto- tórios); Chapéus para § (sob forma. Galopas; Gelatinas alimentícias; Getóaias impressas; Índi ces telefónicos: lina, não de outras classes; Chapas de móveis); Cinzeiros porta (sob léias alimanticias; Gergelim; Gia —
Jornais; Livros; Oracões impressas; ale papelão para fins diversos; Chapas forma de móveis) ; Colchões; Colu- Carne de; Giba; Glucose; Goiabas;
Pecas cinematográficas; Peças'salsa planográficas; Cheques — em bran- nas; Cômodas; Ccnjunto de móveis, Gmabada.s; Gorduras alimentícias;
trais: Poesias irnnressas; Programas co; Duplicatas; Encadernações de pa- para jardim; Consolos; Criados-mu- Grânulos airnenticios; Grão de bico;
dé circo; Programas de rádio; Pro- pel; Encadernação de papelão; En- dos; Cristaleira; Discoteca sob forma Hopj es; Hortaliças; Hóstias; Juliana;
gramas da televisão; Programas im- velopes; Enrólucros de papel; Envó- de móveis; Dispensa sob forma de Lagosta; Laranja; Laticínios; Legupressos; Propaganda impressa -e scri- lucros de papelão; Etiquêtas; Fatu- móveis; Datans; Dorrnatórios; Encos- mes; Leite de cabra; Leite de vaca.
ta: Prospectos impressos escritos; ras; Rilhas de celu lose; Fôlhas de tas estofados; Escabelos; Escanos; (in natura, em pó ou' condensado):
Prosas imnressas; Publ icações im- papel; Fôlhas de papelão; Fôlhas ina Escrivaninha; preguiçadeiras;•- Es- Lentilhas; Lingua; Lingüiça; Lombo;
pressas; Revistas impres ap s; Ro'airos dicas; Guardanapos de papel; In- tantes; Estofados para móveis; Estra- Louro; Maçãs; Macarrão; Mandioca;
Imnressoa da fi lmes; "Seriais" de ci- ^ressos de papel ou cartolina; Lenços dos de mesa; Etageres; Faldistórios; Mangas; Manteiga: Margarina; M as-,
nema; Scripts de televisão; Sueltos da papel; Livros comerciais em bran- Gabinetes para cafia e cozinha; Ge- sas; Mangas; Manteiga; Margarna;
co; Livros de contabilidade; Livros neflexagios; Guarda-casacos; Guar- Mariscos; Massas alimentic.as; Masimpressos
fiscais em brancos Livros não impres- da-Comidas; Guarda-louças; Guar- sas para sôpa; Mate; Mél; Metaod;
Classe: 33
sos; Malas de papel; Maletas de pa- da-discos sob forma de móveis; Guar- Milho; Minais; Miúdos de animai*:
Bervicos: Academias; Agremlacões es- pelão; Ma i a-borrão; Notas fiscais; da-roupas; Guarda-sapatos; Guarda- Mocotó; Môlhos alimentícios; Molusportivas; Agrem-i a-5es liter ár' s: Notrta promissórias; Ornamentos de vestidos; Mapotecas sob forma dé cos tcios: Mortadela; Mostar Agrem:a-5es políticas; Aaremsacões papel; Papel absorvente; Papel al- móvas; Mesas (exceto de uso exclu- da; Nabiça; Nabo; Nózes; Nos-moS.recreativas; Agências de despachos; maço; Papel aluminizado; Papel ore- sivo em jogos;) Mesinhas; Mesinhas cada; óleos alimentícios; Ostras;
Agências de serviços: ~nelas de tu- pon; Papel carta; Papel da celulose: de cabeceira; •Mesinhas de escrita- Ovelha — Carne de; Ovos cozidos;
rismo e viagens; Agências noticiosas; Papel de linho; Papel de sécia; Papel rio; Mesinhas com rodas (inclusive fritas ou quentes; Pão; Pastilhas:
Associações cívicas; Associacões cul- encerado; Papel estanhado; Papel hi- para escritório e restaurantes); Mô- Patas abatidos; Pessegada; Pêssego;
turais; As,oci aaões de ,classe; Asso- giênico; Papel imp ermeável; papel li- chos; Molduras grandes, sob fo
Peixadas; Peixes; Pepino; Pêras; Pescla rões humanitárias; Associacaaa so- nha. d'água; Papel para desenho; Pa- de móveis; Mostruários sob forma de cados; Reales; P.menta do reino; Pia
pel paar embrulho; Papel rara enciais; Associacões recreativas;
móveis; Móveis de cozinha; Móveis /assalta malagueta; Pimentões; PIOZI earios; Bancos; Bibliotecas: "Poi- ca rl ernaeão: Papel rara escrever; Pajardim; Móveis de varanda; Móveis ças; Pirarucu; Parenta; Porco --a
tes"; Bôlsas de apostas; Balsas de pel para Inroress •lo; Parielão rara de
consultórios; Móveis para escri- Carne de; Presunto; Produtos alia
valôres: Casas barrarias: Casas re- nualoaer fi-; Pan al i -hos na a s fins di- para
tório (exceto cofres e fichários); Mó- menticlos para cor agvar alimen os;
sidenciais; Cass inos; Cinemas; Ci r ye-so,a cl- mml ou e , -to- veis
para hera i ta is; Móvaia para igre- Pudins; Queijos; a • sos; tã -- Cara nhi a da-cos>:Cabe;léinmp /ira; PpoR,
de; Rabadas; rabanadas; Raba•
seguros; Construtores; Consultórios rias em branco; Radioremas — pa- jas; Maa eis para rádio; Móveis para ne
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fletes; Rações alimentícias; Raçbea ficado; A q uecimento — preparação
balanceadas para animais; . Repolho ; para fins de; Azeite pa.:a. lamparina; 1 de brinuedo; Re.ólver de brinquedo;
X9 863.926
Rin; Sal; Salames; Salsa; Salsicha ; Benzina; Briqueros ccmausaveis • Bri- atiras; laciaaa quando as orinaaaaa;
hortas
para
j00.3;
raoie..a
—
aogas
Sanduíches; Sardinhas; Salga; Soja; quetes para aquecimento; Briquetes
Sôpas; Sorvetes; Talharim; Tapioca; para fogao; Carburantes; Carvão ve- de; houpinhas para bane:ias; laugaa;
Tempêros; Toucinho; Tomates; Tor- getal ou mineral; -Cara para ilumi- Sapal:arilos de aoireca; aeipenanas
rões alimentícios; Tortas a imensa. nação; Essências para lubrificação; de papel para carnaval; Snatang baal; •
is, anaocaer — Jogos de; Solda- Requerente: Reantsma aaaaiaLcencios; Trigo; Urucum ;Uvas; Vaca — Fluídos cembustiveis; Fluídos- lubri- dinhos;
aaaelas de b lhar; Tabuleifabriken
Carne de; Vagens; Vinagre; Xa- ficadores; Fluídos para freis; Fluí- ros para jogos; 'lama
de bilhar e
Local: Alemanha
ropes alimentic_os; Xarqu.es; Xispe; doa para iluminarão; Fluidos paca anJocker;
amburetes
para
jogos;
classe: 44
Chuchu.
isqueiros; Gás combustível; Gás para Tarrafas; Tênis Jogos de; lentos
aquecimento; Gás para iluminação; de jôgo; Tiro aa alvo (exce:o ar- .Artigos para fumantes. — Fuma em
Classe: 42
fairhas,
coraras,
em rolas, picados,
Gasolina; Geléia para lubrirca-ção; mas; Tarnaolas; Tornczaleiras; TraArtigos: Aguardentes; Anizes; Aperi- Graxas lubrificantes; Lenha; Lubri- pé _ias; Tradas; Vagonctea de espor- desfiado, migado, accriaic.onacio
latas,
em
p
acqtaa
ou em antros recitivos: Bagacsira; Batidas; Bebidas ficantes de qualquer espécie; óleos te; Varas para jarros; Vearicipedes;
alcóolicas Rã° medicinais; Bebidas lubrificantes; óleos para amortecedo- Visporas — jogos dó; Voleibol — jo- pientes aaequa.cirs; ciraiutos, cigarrilhas, cigarros, boquilhas, piteiras,
ferfmentaalas não media naís; lanar; res; óleos para '•• q uec im ento ; óleos
gos de; Xadrez — Jogos de; • p
arroiras para charutos, cigarrPhas
Branciy; Cachaça; Cerveja; Chopps; para iluminação; Parafina lubrificanWater-Polo
para agarios; cigarreiras e balsas do
te;. Petróleo refinado; Querozene;
Cidras; Canhaque; Fernet; Genebra:
fumo, ' resíduos de fumo e rapé, par/
Classe: 50
Turfa
Genebrita;
Gengibirra;
Garcia:ta;
. lhas e papéis para cigarros
Cio; Ginger alccólico; Graspa; }.3i
Atividades: Prestação de serviços de:
Classe: 49
dromel alcoólico; Kirsch; Kummel;
Administração de bens, móveis ou
N 9 866.927
Licores; Marasquinhas: Nectar alco- Artigos: Aeroplanos de brinquedos imóveis de sua propriedade ou de
ólico; Parati; Pipermint; Ponches; Álbuns para colorir; Álbuns para re terceiros; , Administração de serviços:
cortar e armar; Alteres; Alvos par Avaliação de bens móveis ou imóveis;
Quinados; Rum; Sucos alcoólicos:
jogos e tiros; Anzóis; Aparelhos .d Distribuição de títulos de valôrea Nonhos; Vodka; Whisky..
ginástica; Aparelhos de soltar pom biliário ou imobiliário; Operações ale
Classe: 43
bos; Armações para passatempo; Ar seguro; em geral; Corretagem de se•
animais; Afmas d guros, imóveis, móveis, câmbio; SerArtigos: Águas gasosas artificiais; toadilhas para
Arcos para jogos; Asso viço; de pl anejamento; Serviços de
Aguas gasesas naturais; Aguas natu- brinquedo;
vios; ,Automóveis para crianças
ras não medicinais; Bebidas aspa- AViões de brinquedo; Balanços; Bali financiamento, crédito, investanento: •
de construção civil; Serviços mantes sem arcoole Essências para sas; Balões; Baralhos; Barba (quan Serviços
refrigerantes; Garapa; Ginger-ale: do máscaras carnavalesca; Barra de Traneportes em geral; Serviços de c,
Groselhas; Guaranás; Hidromel co- para esportes;. Basquetebol — Jogo arquitetura; Elerviços de pavimentama refagerante; Refrescos em ge de; Bastões; Bilhar — Jogos de; Bi ção e obras; Carretagem de títulos de
vaiares imobiliário ou mobiliário
ral; Refrescos, em . pó; Refrescos ém Ihetes de loteria; Bolas para quais
xarope; Refrescos líquidos; Refrescos quer jogos; Bolinhas de ude; Bone.N9 8 r.-3 • ''25
VERMELHO
OURO
OU refrigerantes Concentrados para
cas; Bonecos; Busina de caçadas;
, maquio
Refrescos pós para; Refrescos prepa- Caixinhas . de música quando brinque
Requerente: Rerantama rigarettenAZUL
rados; Refiescos — Xarope para; Re- do; Calçados para bonecas; Ca .ncleiOURO
fabrilren G.m.b.II.
frigerantes; Sedas; Sucos de fruta ras para esporte; Caniços para pesLocal: Alemenha
para bebidas; Xaropes para refrescos ca; Caraapetas; Carrinhos para
Classe: 41
Arti gos para frmantes • — Fumo em
crianças; Carroanhas de brinquedos;
Classe: a46
Valass. em cordas, em ra t os, piea"as,
Canoséis; Cartas — Baralho de;
Artigos: Abrasivos para polir; Água Cartões . impressos para recortar e araesrado migado, acaniicionado era
sairia:iria; Alvaiade para limpeza; Al- mar; Carolina impressa para recorlatas, em pacotes ou em naco; recipientes adequ e cias, charutos, cigarras
vejantes; Amido para lavandeaia; tar e armar; Cartões para jogos;
lhas,
cigarros, boqu il has, pitei-as,
Ana; Areia fina para polimento; Azul Chocalhos; Clavinas para tiro aa alpara lavanderia; Barrilha para la- vo; Gaiatas para esgrima; Confeti;
Ponteiras para charntos,
Para c agarros; c"ga e re l ras e b s ae; de
vanderia; Boneca de cêra para poli- Copos de dados; Cordas 'de apular;
mento; Briquets para polir; Brunido- Cordas de tripa pa-a, pesca; Catovefumo, rezirliass de fuma e raaa., palhas e papéis para cigarros
res; Burras paia polir; Céra para: leira para esporte; Cuícas; Dados;
lavanderia; Cêra para conservar bri- Damas — Jogos de; Dardos; Deslilho; Cera para lustrar; Cêra para zadores; Discos para jogos; Disposipolir; Composição para brilho; Com- tivos para marcação de jogas; DiNi aG6.C28
pcsaões pa.a conservação de móveis vertimentos; Dobadouras para papae urínsillos; Composições para lava- gaios de papel; Dominas — Jogos de;
gem; Compaaçóes para limpeza de Elástico; para ginástica; Escorregas;
GRANCO
ino vsi e urensillos; Detergentes; Es- Esgrima; Espelhos máginos para difregões . para polir; Esmeril; Espon- versões; Espingardas de brinqueao; Requerente: Reemarma Cigarette:e
,,fabriken
jas de aço para polir; Esponjas qui- Estojos de jogés; Fantoches para diLocal:' Alemanha
micamente preparada para polir; versão; Fateinas; Ferramentas de
Indúotria 13rasiteira
Classe: 44
Paraíba para lixívia; Féculas para brinuedo; lerrinhos de engomar para
Exivia; Flaneka quimicamente pre- crianças; Fichas para jogos; Figuri- Artigos pára fumantes: — Fumo em Requerente : Pir manta Camp'anhia
pa acla para limpe,a; F ósforos; Go- nha; para armar e para jogar; Fle- fôlhas, em cordas, em ralos, picaa.os,
Agrícola, Ina a str'al Ltda.
ma para lavanderia; 'Graxa para chas pala esporte; Floretes para es- desfiado, migado, acanflicionade em
Local: São Paulo
couro, sapatos e macieira; Giz para grilara; Fõlh.as impressas para aecor- iatas, em pacotes ou em (utros reeisapaías; Hicaóxido de sódio; Lã de iar e armar; Futebol — Bolas de; Fu- lhas, cigarros, boquilhas, piteiras,
Classe: 42
a;a pa.a polir; Líquidos detergen- tebol de. mesa; Gangorras; Golf — p onteiras - para charutos, cigarrilhas Artigos: Be la l dss a`coaacas em geaal:
tes; Linivia; Lima; Lustrar — pio- Artigos de; Gradeados para brincar; para agarros; cigarreiras .e lieilzas de Ceryejra siaaos, agaardenses
duns para; Massas para brilhar; Grades para ginástica; Guisos para fumo, resíduos de fumo a rapé, pabaae.ce.i-as, ba'"aas, baandv,.
lhas e papéis para cigarros
alrareas aara lusaar; Massas para po- ciianças; halteres; Hockey — Bolas
bitter, cidra, gira conba e ue, farnet,
lir; MT...criai abrasivo para polir; para; Iscas artificiais; Joelheiras
genebras, ram, k'ch, Isurnmal, liceres,
Ne 866.929
Oleina para lustrar; óleos para lus- para esportes;' jo g os de qualquer esponches, vodca, uirque,
tia:;,„ Caces para limpar móveis e pécie; Lança peiicanes para carnautensilioe; Palha • de aço para polir; val; Linha para pescar; Loteria; LaPano de s'lex; .Pano de v.dro; Pano vas desportivas (apara box e zaseN 9 8S'6.a31
de esmeril; Pano - quimicamente pre- bol); Marcadores de "Score"; Ma:
parado para tirar manchas; Pastas rionetes; Máscaras carnavalescas;
12
para dar e censervar brilho; .Pastas Máscaras para esgrima; Mesas exclupara lustrar; Pastas pra polir; Poli- sivamente para jogos (bilhar, dama,
mento para couro e madeira: Poma- roleta, snoker e Kz-lrez) ; Miijiautras
das para dar e conservar ri brilho; de qualquer espécie (para brinquedo);
pomadas para lustrar; Pomadas para Mobilia de. brinquedo; Móveis de
polir; Pós para dar e conservar bri- brinquedo; Móveis de brinquedo; Palho; F(53 para lavar; Pós pata lus- pagaio de papel e pano; Paralelas Requerente: Inseticiaas Kimber do
n
trar; Lós paia polir, Potassa; Pre para exercícios; passatempo; Patins; Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
-pardo; cnsevarbilho; Patinetes; Paus Para ginástica; Paus
Classe:
2
Pieparades para lustrar; Preparados para jogos; Peça . de jogos; Pedras
Artigos; Inseticidas
para polir; Preparados para tirar de jogos; Petilhos de esgrima; Peito
Inalichas; Preparados para tirar fer- — Aparelhos de ginástica para dese n
N° 886.930
rugem; Sabão comum;. 'sabão de
-voler;Pasdjeigo;Pspar
areia; Saponaceos; Silicatos para la- atletas; Petrechos para educação fívanderia; Soda cáustica; Sulfato de sica; Petecas; Pios; Piorras; Pipas
lavadeisa; Tijolos para brilho e po- (papagaios): Pistolas de brinquedos;
lim e la o; Tintas para lustrar e polir; Placard para jogos; Planadores de
Tochas de cêra; Vela .le sebo; Vela brinquedos; Protetores do corpo •para
de cara, e:na r ina- a sa a estearina
atletismo: Protetores para uso em
.
• esporte: Q
' uebra-cabaças; Raquetes;
Requerente: Organiaação Mi n as Requerente: Vinhas sennoriat Ltda.
Classe; 4?
Recortes pa r a armar; Meles de caaa.
Gerais Ltda.
Local: São Paulo
Artiaes: aleoca carburado; Aicool car- dor:a-Rad:1s paia. esp.arie; Rêdes para
Loca' M , n'S Gerais
Cla-see: 42
bu.aras; Álcool-motor, Aiccal
jogos; FsScies piara pesca; Relógios
air m 2 uamercial
Artigos: . Vinhos
a
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(Seçâo 1E1)

PNEUCAP N. Bonadiman SjA::

Requerente: Medeiros & Mattos Ltda.
Requerente -, Pneucap — N. BorlaLocal: Goiás
Requerente: Companhia Industrial
diman S. A.
Classe: 19
Brasaliense — COINBRA
-Indústria Brasileira
Local: Espirito Sant0
Artigos: Aves, pássaros e animais
Local: Distrito Federal
Requerente: Indústria e Comércio de
Nome
de emprêsa
vivos,' inclusive nicho da sêda, ovos
Classe: 41
Bebidas Pinguim Ltda.
em geral
aletria, alho,
Artigos: Alcachofras,
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Aguas minerais naturais ou
artificiais:. sodas., sifões, águas tônicas, gniger-ales, refresóos e refrigerantes gasosos ou não, espumantes ou
não, naturais ou artificiais; xaropes
Bem álcool para refrescos, de frutas,
de flôres, de raizes, de sementes, de
p lantas ou de essências; sucos ou extratos naturais ou artificiais, de frutas e plantas
N9

866.933

c,

hw@ if a
Indústria Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio de
Bebidas Pinguim Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Aguas minerais ou artifiáçuas tônicas,
ciais; sodas, sifões,
ginger-ales, refrescus e refrigerantes
gas Isos ou não, espumantes ou não,
naturais ou artificiais; xaropes sem
álcool para refrescos, de frutas, de
flõres, de raizes, de sementes, de
plantas ou de essências; sucos ou extratos naturais ou artificiais, de frutas e plantas
N9 866.924

taçula dos Milhoes
Requerente: António Malva Júnior
Local: Distritc Federal
Classes: 38 e 39
Titulo
N

9

866.93f

ucecer
Requerente: Luce & Trindade Ltda.
Local: RGS
Classe . 50
Ramo de atividade: Comércio de
veículos, automotores, peças, motores. acessórios, combustíveis e lubrificantes, oficina mecânica para assistkneta técnica de veículos
N 9 866.936

.

potersien

Requerente: Walter A. Petersen
& Cia.
'.oca]: RGS
Classe: 50
Ramo de Atividade: Representações
de embalagens, sacos de papel mutiSôlheados, de algodão de aninhatrem, juta, caixas de papelão, papel
•celotone, papéis para indústria. Teeidos em geral, fibras vegetais, piatenta 'em grão, &ices, compotas, conservas, cacau, sardinhas e mais representações de sêces e molhados em
gerai

1

aspargos, açúcar, alimentos para
animais, amido, amendoim, ameixas,
arroz, atum,
amêndoas, . araruta,
aveia, biscoitos, bombons, bolachao,
baun:lha; café em pó e. em grão, camarão, canela em pau e em pó, cacau, carnes, • chá, caramelos, chocolates, confeites, cravo, cereais, cominho, creme de leite, cremes alimentícompotas, cangica,
cias, croquetes,
coalhadas, castanha, Cebola, condicoloranta.s,
mentos para alimentos,
chouriços; dendê, doces, doces de
frutas; espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxava,s, extrato de ti mate; farinhas alimentícias, favas, féculas, floco,, farelo, fermentos, feijão, frios, frutas .s.êcas, naturais e cristalizadas; glicose, gorra
de, mascar, gorduras, grânulos, grão
de bico, gelatina, goiabada, geléias;
herva-doce, herva-mate, hortaliças;
lagostas línguas, leite, leite condensado, leite em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada; macarrão,
massa de tomate, mel e melado, mate,
massas para- mingaus, molhos, momcos, mostarda, mortadela; nósmoscada, nozes; óleos camestiveis,
ostras, ovas; pães, paios, pralinés, pimenta, pós para pudim, pickles, peixes, presuntos, patês e peti-pois,
pastilhas, nizzas, pudins; queijos; rações balanceadas para animais, raízes alimentícias, requeijão; sal, sagú,
sardinhas, sanduíches, salsichas, saLamas, sopas enlatadas, aorvetes sucos de • tomate e de frutas; torradas,
tapion, Uma-as, talharim. tremoços toirtas, tortas para alimento de
animais e aves, torrões, toucinho:.
vinagre
Classe: 42
Artigos: Aguardentes; aniz; aperitivos; bagaceiras,
batidas,
brandy,
bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte fermentado; fernet; genebra , gengibirra, gin,
gingen kirsch, kunimel; lincores;
piperment,
marasqu-inho;
nectar;
ponches; rum; sucos de frutas com
álcool; vinhos, vodka; whisky
N° 866.938

nnnn•nn•nnnn;,/

N 9 866.940

EME

Alegre-

Moo

Mn LÁ,
Rei .nerente:

Expresso
Rodoviário
Atlântico
Nome de emprêsa

N 9 866.942

Indústria Brasileira
Requerente: Vinocap — Indústria e

Comércio de Calçados Ltda.
Local: Bento Gonçalves
Classe 36
Artigos: Calçados em geral
• • N 9 866.944

(120.44a
Requerente 9 Curso Cm,.
Local: Guanabara
Classe 50
Objeto: Estabelecimento de ensino
N9 866.84'

R. G. S.)

Requerente • Seligman

S.

A. —

Comercial e Importadora
Lccal: RGS
Classe: 2,8
Titula
N 9 866.942

EDERLÃ
álDflgRIA BRASIIERA
Requerente: Malharia : Ederlá, Ltda.

Local: Caxias do Sul
Classe 36
Artigos: Agasalhos, anáguas, ba-bydou', bermudas, blusas, blusões, boinas, bolaras, calças, calcinhas, camisas, camisetas, camisolas, combinaçõe s cuecas, echarpes, estolas, gravatas, japonas, 'jaquetas, lenços, luvas, maillots, manteaux, meias, peletós peignoirs, "pijamas, puloveres,
quimonos, regalos, robes de chambre,
roupxes, saias, shorts sl-aks sobrecudos, soutiens, sueteres, taille
urs, Lãnicas, uniformes, vestidos.

NEOG

Expresso Rodoviário Requerente: Indústria Química BraRequerente:
Atlântico S. A.
sileira "Neogon" Ltda.
Local: Taubaté
Local: São Paulo
Classe 50
Classe 41
Artigos: Transportes rodoviários de Artigos: Pós, extratos e essências pacarga e pas.sagefeos
ra pudim, doces em geral, sorvetes e
cremes; balas, bombons, caramelos,
doces, farinhas, féculas e massas aliN 9 866.91 1
mentícias, sorvetes cremes, bolos,
biscoitos, baunilha, essências alimenRODOVIÁRIO
tícias, compotas, gelatinas e' confeitos.

Lider das Espumas
(Porto

N 9 866.947

PNEUCAF'

Requerente: Pneucap — N. Bons,diman S. A.
Local: Espírito Santo
Classe 21 Artigos : Câmaras de ar para veículos
e pneumáticos para veículos.
N 9 866.950

AE3RANTES

N o 866.848

.fl

LA

Requerente: Pilar — Planejamentos
Imobiliários Ltda.
Local: G.uanabara,
Classe 50
Serviços: Planejamentos imobiliário;
planificação, administração, empreendimentos e assistência técnica
No

866.943

CORISCO,
O Diabo Loiro
Requerente: Oswaldo Massaini e Canedistri Limitada
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Uma película cinematogrãfica
N9

866.951

MANÉCA
MODAS

menieerefflee~"
Requerente: Maneca Modas Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 36
Título

N9 866.9-5-t\

Requerente: Indústria Gaúcha de
• Óleos Vegetais S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 41
% !ND. BRASILEIRA 1
Artigos: Óleos comestíveis em geral,
azeites, gorduras, banha, manteiga
margarina, molhos, preparados, condimentos, farinhas féculas e massas
alimentícias, aceitonas, café, essên- R - aderente: Campanha S. A. induscias alimentícias, extratos de tomate trias de Artefatos de Borracha e Calde frutas e de carne, cereais doces
çados
em geral, laticínios, carnes, vinagre,
Local: São Paulo
¡lencinho, temperos e conservas em
Classe 36
Artigos: Calçados

VAI LONGE
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9 866.952

enchimenots de pano, enfeit:s
866.966
pano, entremeios, entretelas, estopas
de algodão para alfaiate, etiquetas de
pano, . feltros para limpeza, f, stões,
filtros de pano, fitas, fitilhos, flana/as para limpeza, franjas, galardetes,
laços, mechas, mochilas, manIndústria Brasileira galhões
tas (exceto quando vestuário), mor-.
talhas, nastros, nesgas, ombreiras,
Requeteme: Leandro p ereira da Siiva palmilhas, passamanarias , passamanes, pavios pingentes p om-pons, proLocal: Guanabara
tetor:s de pano p ara-Colchão, redes
Classe 48
Requerente: Manacá Modas Ltda. Artigos: D esodorantes, fixadores para para dormir, rédeas de .qualquer tacabelo, geleas p elfumadas, lanolina c:dos, rendas, sacas, sacolas, sacos,
Local: São Paulo perfumada , ólyeos de babosa, óleos siahinhas, sutaches, tampo não de
Classe 36
Artigos: Blusas, blusões, vestidos, ca- para banho de mar, óleos para cabe- outras classes, telas para bordar, ti-.
"
ras, viezes, xergas
sacos, mantea.ux paletós, tailleurs, lo, pastas pra barbear, pastas pacoletes, capas, jaquetas, sueter, pulo- ra cabelo, pergumes em geral piniClasse — 36
veres, chales, cachecols, echarps, com- cas, produtos não medicinais contra a
I ndústria Brasileira
pinações, corpinhos, soutiens, man- caspa, cabões p erfumados, sabões pa- Artigos — Abrigos quando vestuários:,
loas, calças, calções, camisas, camiso- ra barba, shampoos talco perfuma- agasalhos, alvas, anáguas, aventais,
las, camisetas, cuecas, ceroulas, pija- do, tintura para cabelo, travessas pa- baby-doll, barretes, batas, batinas,
Requerente: Gabarito Ltda.
mas, calças de senhoras e de crianças. ra cabelo,unhas postiças e vernizes b:rmudas blusas, blusões, boinas, boLocal: Rio de Jnneiro
para unhas.
leras, onés, borzeguins, botas, botinas,
Classes: 25 e Ra
N° 866.953
cache-cols cache-nez calçados, calças,
Artigos da Classe: (Classe 25)
N9 866.958
calcinhas, calções inclusive para es- Artigos da Classe: (Classe: 36)
porte, camisas inclusive para esporte,, carn:sas de fôrça, camisas pagão,
No 866.967
camisetas, camisolas, camisolões, canos de botas, ( p erneiras), capacste,s,
'capas, capotes, carapuças cartolas,
Requerente: iTtraicomLitld Tricotiagem Mi- casacos, casacas, casquetes, casulas,
ceroulas, cheias chap éus chinelos,
chuteiras, cintas, cintos, cinturões,
Local: Guanabara
tequerente: Maneca Modas Ltda.
Classes: 22. 23 e 24
c/ergy-man, colarinhos, coletes, com- Req uerenbe: Matenae —
mato.
Local: São Paulo
binacões, corpinho., cuecas cueiros,
Artigos: Nas classes
riais de Engenharia
Nome Comercial
culotes, dolmans, dominós, echarnes,
Local:
Guanaarira
esp artilhas, estolas, fantasias, farda
Classe: 50
N° 866.959-62
N9 866.955
mentos. fardas, fraldas, fraques g-loArtigos: Da classe
chas, g andolas, gôrrosa guarde nó.
gravatas, hábitos, larsonas, jaquetas,
N9 866.968 i
jaauetões, lecos, libres, ligas, Ungeries, luvas, maillots, mandriões, inanipulos mantas de uso nessoal, mana stins
teaux, mantilhas, mantos, martas,
martinhas, meias, meias conf•arsks,
Indústria Brasileira
model adores. nalas ( p onchos levas).
Borrs Tecidos
Requerente — Fábrica de Tecidos paletós, nantufas, naramentos, peig- Isequerente :Lima
S. A.
oirs, pelerines, p eles. quando vestuáTatuapé S. A.
Local: Pernambuco
los, p erneiras, nu gas, pijamas, peiLocal — São Paulo
Classe: 23 — Titulo
Pisos, p eitos polainas ponchos, puloClasae — 23
eras, punhos, punhos, auen is, quimoArtigos
No 866.969
T:cidos de algodão, teci- os, rega l os, renards,
robes de abam• Requerente: Ensa Engenharia Ltda. dos de alpaca, tecidos de amianto,
re,
mimas
brancas
de
uso
pessoal.
Local: Guanabara
aparas de tecidos, batista, tecidos en- ounas de- baixo, rou pas fei tas, miClasses: 16. 33 e 38
tremeados de borracha, tecidos de as Par a esnorte. rounõ-s, saias. sara
Insignia Comercial
cambraia, tecidos de cânhamo, tec,sanatos, sôbre-nelizes. solidem
dos de caroá, tecidos de cas-misa, horts, s/aIrs,
sob r etudos, &afilas. souN9 866.956
tecidos impregnados de carvão para Ines - sueter. sungas,
Indústria Brasileira
susnensórios,
revestimentos, tecidos de celulose, tefletira, ta labartes. ti aras, togas, apucidos
de
cetim,
tecidos
de
crepe,
taap eai: Guansbara
ENSA enaenharin
as, tún ira s. turbantes,
uniformes,
cidos de cretone, tecidos de elásticos,
Classe: 8
vestidos, véus e visons
fazendas
em
peças,
tecidos
de
flaneArtigos : Artigos da classe
Requerente: Ensa Engenharia Ltda las,
I fular, tecidos de fustão. tscidos
Classe a- 37 aLocal: Guanabara •
de gabardine, tecidos de ganga. teci- A rtigos — Acolchoados para cama,
Nome de Empresa
dos de gase, tecidos de gorgorão, ta- , a
para cadeiras, acolchoaN9 866,970
o
i ciclos de gutapercha, tecidos lmper-idocolchoados
s para poltronas, cobertas para caN9 866.063
rneáve's, t ciclos impregnados de qual- m a, cobertas para mesa, cobertores,
I quer material. tec idos isolantes. roa co anis, edredons, esfregões, fronhas,
peça, tecidos jersey. tecidos de pita» gu ardanapos de- qualquer tecido,
tecidos de lã, linhagem, tecidos de 1 gu arnições para cama, guarnições palanho, tscidos de malha, tecidos de, ra - mesa, lençóis de qualquer tecido,
maf éria nlástica, morim, musselina,' m antas para cama, panos de prato
IliDOSTRte untEIRA
tecido- de nylon, tecidos de opala, e análogos, panos para cobrir ou enRequerente: (1. R Parreira
tecidos entremeados de ouro, organdi feitar móveis, panos para cobrir aaLocal: Guanabara
Requerente: Ernalux Revestimentos paco-paco,
pano-couro,
panos em peClasses 36 e 50 -- Titulo
panos pare cozinha, toalisas
Comércio Indústria Ltda.
ça p ara -Qualquer fim, tecidos de pa- mentos,
de altar, toalhas de banho, toalhas
Local: Guanabara
pel, perca], p-rcalina, tecidos plásti- de mesa, toalhas de rosto, toalhas
N9 '866.973
Classe . 16
cos,
tecidos
entremeados
de
prata,
para banquetas
Artigos: Massas para paredes tintas tecidos de rama tecidos de rayon,
para paredes, muros, portas e
retalhos de tecidos, sarja, sarjinba,
janelas
N9 866.965
tecidos da sêda, tafetás, tseidas em
geral, tecidos para auaisquer fins de
Pecas, tecislos revestidos de qualqu-r
INDUSTRIA BRASILEIRA
material, telas em peca exceto de
metal, resultantes de tecelagem tusRequerente: Construtora Unia*
sor, veludo, tecidos de vidro e tecidos
Norte S.A
de viscosa
Local: Guanabara
Classe: 50
Classe — 24
Artigos dá classe
Artigos — Adôrnos de pano, alamares, alforges de pano, algodão ;sara
alfaiate, atacadores, ataduras (exceN9 66.97'
i to para fins medicinaais), bicos, 'ai-asas, bordados, borlas, braçadeiras,
brocs d os. cadarços, capas para ¡nóMINORAM IND. E
! vais, canas rara mane i-as, canas para
4mtaiim-ntos musicais
(-xes4 a aast as sia). saa rnanoscarapuças
de algoteauerente: Otávio O. Costa
Requerente: Marbooras Indústria G
da-r»-»T
-RA--7 A - -,,“. a nberturas naReauerente: Gabarito Ltda.
Local: Ciiianabaas
COMério de Mármores Ltda .
I
ri
sa
--'-•
---a. ets..
La-,a l : Rio de Janeiro
,Casse: 16
.accal: Guanabara
e r''-':"ir teci do, clab-u-s,
3:4 — Toado
Artigos: Artigos da classe
Classes:
16
e
50
broquetes, c'''-g t• cos para vestuái i..s,
Gitlero de negócio
I'. Estabelecimento d
N9

Oni C

MANÉCA
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•
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EMA PLASTIC
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1
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•
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'CLARINHA

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Delta Cerfflis Ltda.
Local: Guanllsra
Classe: 41,
- Artigos: ..arrX teljía

Br• •'21-401S
• Requerente: Renato Gaetani
Local: Guaaabara
C-asse: 8 e 32
A rticariglos

N9 886.976 .

P •
ISERVIÇO DE PROTEÇÃO
,ftequtaerite: Leanides 13:1ein
Local: Guanabara.
Cla,sse: 43,
Titulo de Estabelecimento

Atall,os da clame (Casse 8)
Artigas da caasse (Classe 32Y
866.972

Requererl-: TlerM9Tity trdastría e
• Coinárcio- HIC, S.A.
Local: GlinIllbata
24,1
AregOS: . Abrasivos. tinia sanitária,
al vejantes . detergentes peeparados•
tirar manchas e saponaceoa, na
Requerente: Mercautil adua Larpor.. Paia
Clame 46
tadora Ltda.
Local: Guanabara
•
Classe: 41
N9 856.£80
-1.
Artigos: Substancias alttuenticias e
preparactos. ngredientes de NA3C n OattriL
•,_ seus
cias
Industria Brahilelra
alimentos. Essências alurtent

'Ia S. IM
Requerente; Labora
paul°
•
Lanar:
Classe 80
• Artigos: Na classe.

Confeitos, balas e uombans

No 886 •973

•

Indústri as, *Granfino"
S.A.
Ural: Rio da Janeira
Classe: 321
(• -Artigos: KMEttlage113, ffintrna inipresaos, calendários, ''utt&oges, folhetos
impressos, folhinas imptussas, histórias, programas de ra •tiu, prograInes ,mpresr os, propagada Impressa, escrita prospectos intpressos •scraos, publcações impreSsas,•-revistras
imp7essas e seripts de elevisão
• Berluerente:

•

Classe,:

,
Requereate: Rermanny IndústriaRequerente:
andas as ~dag
Titan S. A.
cume-ate fLe S.A.
Local: São Paulo
• Lucal: txuananara
•
Classe
Artigos: 1.Je_u4orane. na classe 43
Sinal de
Ws. WS.
N9 865.681

Requerente: Indúgtrias ‘Graatinp"
S. A-,
Local: Rio de Tanelro
Requerente: Mercantil tia- Ferra,
Classe: 32
mentias flav. Lttla.
in1Pree4
Artigos: Anneneques. 4.112r4
Local: são emulo
sos, calendarica, catai aros. iftPhrtas
,Clasze , 11
Impressos. fo'hinas .mn.esses,
bz: Na classe ArtIn
de
ratarías I•nuresças. prO,nr eims
tai001•;ão,'
crooxadio, a-erram-as
383.3.32/£83
mas 4mprerts. nropegands brtpres- •, •
SI! ercr.ra. trromecton apore-sos esrevL.
critns. Dublam-15 .s. 4murw•-•as.
,-E X
.
,
P
O
5
À
telavislie
--tas impressa ,: 1. .^rt .)1
IS

Artigos; ,Caixas de "panalto, envelonoullo, enraio
rIkhrEIS
ss de papes, etiquetas,
guarda5asta
tss;
amariam
rifa de Dein].
a
de
papel,
oras/mato,.
de
/ias,
plictr
pe lenços
na.:
tia . pc-cl . orooine•.otloq cortá.
papal, papel absorvente papel carta, la r/Nvt
.
nenel
ab•orvente-•
l
T4 a
Panoi p ara escrever. pane:anhos para • r"
• or-1 *Iara racrcaaa•
sariatos. pastas ria crtrtollna, ftnq
a.stas d. elrtaaa.;
recipientes de papel, railpientea
de
redni.n"eq
papelão, rótulo de papel e SaeOs ree'ols.ntndoflp.
•
PaPeloi rét a'aaspei' e sacos
I,
papel
moei_
• _
fraete: 4
Classe: , 41
pÉclaa; alaaacral
I Artigos: Mel •
wro-aa;
• Artigos: Mel de abalha,, abóbora, —arar;
.nvec
7
Nu
oer,
al/V11114"T
t
açvcar, airapim, aletria „alimentação „
para aves, alpiste, ameadoim, and- ,,T,„/00
lt,etta
do ti.imenticic. angu ars-uta, a-roz,
ba'itø'
aveia, avelas, azerCe, azeitonas, bse— ,„:
tvaa.ass; MGR;
ias, oanha, batata ' bailai ' ha, bN- oir• l ar.;
tos, balaellaS, OCOUS cacau caf& es- coa .. cofê; ran'>19, ,, mIt013 : evIV-9;
cepoora-,i ePrP"
nela, canja. canjica, castanha, cebo- .,...!,!.a.aa;
c4eri• e"'n.
cenoura, cereais cavaca, cevadi- eçarea.: ~nas;
colorar:
"a"
orntos•
pare
arr
2
,
,r...„
111r
*on•rs
Ilha, chá, cão°. eoloratit01-1321
.r,v,: rreol.s.
'Mentos" colorau, cambaia°, coukawAl.lminbn:
cias: erva,.
cravo, cremes, dentai, ,. +Inelaf ali- dates; PPR an r•1 9 4 olanerial
-.4.0aaass • s,'14.,
nienticias, erva-doce, entalas, tare- dt,ce•_ prrpass•
fira.
4,9,4rity>,
.1o,. farinhas allínenticiaa. ta:tunas .,, OltfeN E,renairsax:
rop,s•;
de cereais, farinhas de !, .mandioca, !abo,
farinha de mesa, /ariana de trigo,iterloan ca t'fr" 1vas
favas alimentídias, fãcults alimenti- l'facoissolaa pptieloir : ef•rorZln;
• anta, geraelim, tuba glucose. 00T- ; cose; aordqrss aayanattams;•adas_4
legu-laios; •amantes: i.a•aaes • roa coreRn;
¡auras alia:entinta-a,
•
toes, !engano , rosoorrNO: Mandioca , ¡mandioca: rosrotett•:
-Irtanteira; margarina, nia1a•aa
ticias, mate milho, édeosi allinentatos, l iaeos eliromrvelo••,- ,,rn m • nnt,^-^"'
• - -ts:
, pão plpoeas, pudins, caaões alimen-, dia; ..rs.a.s
...J.o e - àuu.ores
ticlas, sal, soja, sorvetes tapioca, sorvetee;"
entácios
trigo o za,ropas. alimentícios •

~e•a ...

Requertnte: Distzro dora LídeckaLira/tad
Locai: São ulo
Classe
Artigos: Na
• -diante
Artigos: Na asse.
119 858. 1

E

n Requerente; Olcniel -Cândido de
•
Melo
'Pear. teçao Fall:o
Artigos: Aa..taa-enes aciaas, aceito
aunai s.
0.., 0,31 Inz,s
Requerente: 'lebre/ Engenharia
diósidos est2res, -.- n11Ja.o, su
•Ltda. .
Ing.ne.. da classe 1.
Local: Guen bato
1-ati4o e -4eArtigos: -auaJ eut
Mane 5
tenen.es da classe 45
- E nhServiços:
age x a, rojetos arallii
-nstruçõ-'por
tetanicos, decora-ar. ^
No 865.884
-adnainisUn
XINAK•0
Indástria /3rasilai rd
119.886.
• Reqnerente: Ridst.t. Nishasake,
TAPEI
T
Indtistri,e
13 8.1.-e1a,a
Locai: Sito ezu e,
Classe 41
Artigos : Na classe.
Rtquerente: Tapeink t Comercial.
e Importadora Ltda.
N9 ss-e.osí
Sfto uie
.11
Classe 34
Artigos:'I'a
• pêtes, cort as e panos
assoalhas e paredes, adiças, atea.
dos e encerados, Inclua ve para iassaber: •car.
• taia0ef, hospitalares
pachus; cortinas; cor adora énea.
radas para chão; estek Pa 'á chgo:
tradaa pari
Para ione 'll •
• Requerente' amando ;r'súlieti Acta ' estares
Cebos »Ui
chão; linóleos; mosq
.
Santos Barre
cama;' oleados; panos para assoa.
píer' 'o&ão
lhos e paredes; palor: .-as: 'Osni&
e"a-511 efi
tap3tes.
nas móveis; sanei
_
•

-

l"
)
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No 866.998

N9

Ng

iCOLUMBIA

C57.010

A.PLANTE

Requerente: Columbia Pictures
of Brasil Inc.
Local: Guanabara .
Classes: 32 e 50
Artigos: artigos das classes

Ind. Brasileira

.

N9 867:016

POLISTEROL

IN DUSTRIA BRASILEIRA
t-dústria
Médico Odontológicas
Req uerente: Ormonotrania Richter
Local: São Paulo
do Brasil S.A.
Classe: 8 1
Local: São Paulo
Artigos: Ab aixa-luzes, abajures, aces
Classe: 3
sonos para aparelhos elétrcios, acende
dores , acumuladores, alternadores d Artigos: Um Preparado farmacêutico
e (corticosteróide) indicado na asma
NQ 866.999
corrente elétrica, amp erímetros, am
p liadores, analisadores , aparelhos
acen brônquica, artrite reumatóide, colite
'COLUMBIA PICTURES
180115TRIR BARSILEIRR
&dores, aparelhos aquecedow,-. apare ulcerativa, dermatite, síndrome ne,-,
frótica
lhos as p iradores aparelhes calibradoRequerente: J. Borges Filmes Ltda.
OF BRASIL 11\hi
res,
aparelhos
científicos,
aparelhos
de
No
867.017
Locai: Guanabara
aparelhos de aproximação, apaProdutos: Para distinguir documenta- análice,
relhos de ar refrigerado , aparelhos de
• Requerente: Columbia Pictures
rias cinematográficos.
assar, aparelhos de cocção, aparelhas
Classe: 32
of Brasil Inc.
Produtos: Para distingv documenta- de contrüle de calor, aparelhos de 2, r)nde fôrça, aparelhos de contrôle de
Local: Guarrabara
rias cineamtográficos, ,...esignação de trôle
t emperatura, aparelhos de evaporação Requerente: Dr. A. Wan der 5. A.
Nome de emprêsa
filmes, roteiros e scripts de cinema.
Local: Suiça
aparelhos de experiências ci^ ;tas
1‘1, 857.003
Classe: 3
aparelhos de física, aparelhos de
grafias, ap arelhos de iluminação, apa- Artigos: Um produto farmacêutico
N. '? 867.000
(psidolarmaco).
relhos de medição, aparelhos de refrigeração, aparelhès esterilizadores, apaN9 866.018
-relhos exp erimentatores, aparelhos filtrantes, aparelhos purificadores, aparelhos m2didores, aparelhos secadores
aparelhos ventiladores balcões' frigoríRequerente: Francisco Afonso de
ficos, abulidores, ejetores, eletroscópiMacedo e Jeronimo José Fernandes
cds, espsctroscopios, espetógrafos . esta- Requerente: Dr. A. Wander
Local: Guanabara
r .A.
Requerente: Expresso Fonseca junioi bilizadoras de voltagem, estabilzartlores
Classes: 41 — 42 e 43
Local Suiça
Ltda.
de pre:são, estereoscópios, e-terograTitulo de estabelecimento
Classe: 3
Local: Rio Grande do Sul
foscópios, esteômetros, estufas dE Artigos: Um p roduto farmacêutico
Artigos: Transportes rodoviários de aquec:mento, evaporâmetros, .Nausto-(psicofarmaco).
res de incêndio,' faroletes, fervedores
Classe: 50
N9 867.002
N9 863.019
cargas, bagagens e encomendas (Ser- filtrantes, fogareiros, fornos, gazõmeviços de).
tros, geladeiras, giroscópios, indicadore!
automáticos, instrumentos científicos
instrumen'os de medição, instrumento:
N9 867 009
de precisão, lets, lustres, medidores cm
I
geral, moldes, mostra /ores, painéis dc
aparelhos elétricos, refletores, fefrigeradores, rgeistradores de ar, registrado- Requerente: Dr. A. Wander S:A.
Local: Suiça
res de pêso, registradores de pressão
Requerente: Voluntárias Sociais da
Classe: 3
secadores, sistema de contrõle, Lerm^sBahia
Artigos: Um produto afrmacêutico
tatos,
ternioscópios,
ventiladores
e
volLocal:
Bahia
4
(psicofarmaco)
Ii-netros.
Classe: 50
Classe: 40
Artigos: Armações sob forma de móObjeto: serviços sociais
N9 867.020
veis, armários, balcões sob forma de
móveis, bancos cóniuns, banquetas. caNY 867.003/004
deiras de molas, cadeiras
rodas
r
cadeiras comuns, cadeiras de ciertistn
,ncilistria Brasileira..
caixas sob forma de móveis, divans
encostos, estofados, mesinhas com ro- Req uerente: Cia, Comercial Itadaia
À•
das, movei para consultório e vitriner
de Viaturas
"CARO COLEGA'
sob forma de móveis.
Local: São Paulo
Requerente: Sr. Peri Nunes de Melo
Classe: 6
No 867.074
Local: Paraná
Artigos: Para distinguir: máquinas
Classe: 50
elevadoras, máquinas transportadoras
SUPERCRIST
Artigos: Promoções de vendas e Pesesteiras, elevadoras de cargas, trans.
p ortadores automáticos, pontes no.
quisas de mrcado (Serviços de).
Ind. Brasileira
/antes, máquinas adap tadas na )ns.
Requerente:
Cia.
União
dos
Refina-ltrução
e conservação de estradas, má,.
249 &mon
quinas para mineração e carretos
dores — Açucar e Café
INUSTRIR ¡Rosnem
guindastes,
bate-estacas , guinchos.
Local: São Pr.
CAPELA,
Requerente: - T . Borges Fumes Ltda.
máquinas para terraplanagem, paias
Classe: 41
rolamentos, máquinas para escava,.
Local: Guanabara
Artigos: Açucar cristal.
Ind, Brasileira
ção de "terra, motores, geradores, cli n
Classe: 8
N9 867.015
namos,
cilindros,
bielas, cabeçotes,
Requerente: Me Martins S.A. Mercancarburadores, macacos hidráulLios
Produtos: Para distinguir documentátil e Industrial
silenciosos„ vibrabrequins, anéis de
rios cinematográficos
Locai: São Paulo
pistão, elos, rolamentos, bronzinas,
Classe: 32
- Classe: 41
alavanca.3 de câmbio, máquinas pulArtigos: Farinha de trigo.
verizadoras
Produtos: Pára distinguir ,docum:- •.tftrios c inematngráficos, designação de
N9 867.021
'filmes, roteiros e scripts de cinema
N o 7.on

PSyDEPRil,

votuntárias
sociais
lh cabahje

PSYTIPNS• R

-

N9

COMPACTO P.V.

857.007

Maleiteira filo

I Indústria Brasileira

lida. 1

• CIA. COMERCIAL

ITATIAIA rE VIATURAS
Requerente: Cia. Comercial Itatie
de Viaturas.
Local: São Paulo
No 867.022

Requerente: Miguel Angel Fulgen.lo
Artola Goni
Requerente: Cia. Cr A ltn Mereanti'
Local: São Paulo
"Credimil" Crédito. Investimerit/a
PLAV.I
Financiamento
Classe: 8
Reguei e:1( s
.
a do São FranLoca
l
:
São
Paulo
ciseo Ltda.
•• -Artigos: Chuvel]'os, regts:ros pa
Paulo—CaPitai
gala
ri a ..e : 50
Local: Pernambuco
sifões tornei r as .antaroAticas e tor -- 1-o: Cs,^-:. 2-5
e
C
s
ri
a
rédito,
riClasse: Nome de Emprêsa
•
neiras de compl. essão.
Requerente: Plásticos Plavinil
r, R re . 1-ntos e Investimentos.
1 N.
,
São Raul()

São Francisco

100
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T:073
Cases: 26
negaiele (excato quando partes de
em
geral
nas), ferragens e cutelaria
Artigos;'. Para distinguir- como, Marca.
Pequenos artigos de qualquer.
PISTSDPER
tiaiéricaa .A.rteatos oe madeira,
. caso
aceszórios de natal.
martita,
'
• ' Ind. Braleileira
Clama:
Classe: 27 ,
tca
Arigos:
Para
agstin.Or como 'mar Art:gos: Para dir.angair como, marca
1
Uniaa
doa
ReliaRequerente: Cia.
genérica: Botões ' ealiinetes &muna
dores — Acurar e 28
as pUta ou fifêchos earredlças e. demala miudezas genérica: Artelatm
Vocal: Sá* Paula
bra
armarinho.
.
.
de
Clane: 41
Artigos: Açuear cristal.
Classe 28
: ..
Classe: 13
Ita 887.03;07a
Artagos: para distinguir amo Marca Artigo/4 Para- ci.s.Ingu é com& marca
g nérica:e Jeakeria e artigos, ami- gene...cta: ~atos e proataos,i, acabagredosos e suas imitaaaes, usados ao.' de pagem aamal, v..•ottaf e na;
19 II I VI 'ff
cento adarros, pedras prec.oSas •e suar miai, 'ataca:toa e subst5nc:a3 0.an:Ca3, Paguereate: 'Alpes mobiliaria Unita&
Paulo
.• In &latria inala O, :ia
knitaçãe.", bijouterlas de uso passa:na. • artefatos de material - &tatos
50
talante:
.14
-•
Classe 29 • Artigos: Para diz guie como marca
Requerera-e: Plásticos Plaabul S.A.
.
.
.
•
Local: alo Paido
Artapíti: para distinguir, como marta Artigos: Para clistaigur como --marca de serviçps de co tagens, compra e
aenérlcaa, aiaxo- ." cz,mtun, tamaiado .gencrica: Escavas cor..a..3. espanad.geS venda de imóveis.
Ciasaa: i 1
effieek
inate:bado em tac2s as fo i mas e pra, promoções, ade vassouras
dimentos. partici
- artigos: Para distinguir 'corno -arca Fiam.
vidre eriztal paa todos os itas
uunistração predial, loteamentaa. ene. '":-‘
renérlea: Substancias e - prepara Aet vidro andastrial.
Classe;-30 can teats de .rtta.a:
tos
abaria e
qu:roica3 usadas naa inclastr,asant — - ou
t -eamgdsiçÕss.. espevi as. , ••
Art'gos: Para ciisOngu.r como marca
lo:ografla e -nas . isnallerz u miras a t.,uarda-chuvas, b.ugalas - e
'Classe: 13
N9 8 7.071
Bubstansias e preparações
suas
par irá intig;antes
Janti-corrosivee e anti-oaidantas.'
e
Artattat • Para -dasiingadr dam° marca
Cla.meai 2
(«asse.: -31,
,-,ene.ica: Arfatato:s ae.-ptaceana, ce1iamiza,faiança, bata* - e tetraoo.a
Ixtigds: Para distingufr como marca iotnas. Vidraaas -gala, uso. caseiro Artigos : Piza cist ngter ccmo marca
jenárica Suastancias e piaparaçõe- atit:artasa' fins aiars-sos • e aista,.aatet ^gen..z.ca.;
sams, co..clos
lifialeas usadas na agricaliara, na asai-411.ra,, aatatates de cara/rata Pará :itra.ssausão. cãe ôa cp1c, c:Á-paina
Brasileira.
fortioultura, na- veterinária e pai: usa caseife, adõrrios . .e faie artisticbs. e barname. biaÁrial de vedaçãa e ama,
Indúst
fins saraWns.
guelras'
.
'
• • ,
— ChaPas _NO/
Classe: 166 • . • -- /
Rega:arena: Conid
,..
Casse: 32
furadas Ltda.
- Clama-a, 4 •
Artigos:
para
distInguir,
•
conto
margn
irtiges: Para d:stizi asnir icomo. Marca gur:.rka: aiateaa g para cO...s:r.0,s, Artigos: Pará cLstlágu'r como ; marca
Local: , S o Paulo
tenérica: Suastan.e.as ; de origazu aida
• a ;5
jormas, r.v s.as e kub?.caç.,es
- dectnaçOu e adernõs de pr.:dios
vsgeaal eu mineral,
:lir: metal branco;
Artigos: Para
un
geral.
,
A:buns
•
-pragrr-mas
;
sadio•
gazeia:mente prapataas.,
.‘ anti-fricç" e metal patente,.
Classe.: 17 . . •
ke.as tatra:s e 'cio_ ungogrã- metais
to, eluminio, alpa •bronze, chumbo,
.
Classe:ali
ficas, iirogramas C.rcenser .
colne, estanha, férr , gaza, niquel. Ia.„
Para
diitIngss:e
cismo'
moita'
ge-iir:ca:
1rtigos: Para clittitaaatar como Marca'
Claise: 3f
,
zinca., metais. ra liga, Wal
•
• - lenérica: Meaie na° atiatrahatcs ot - Art.gas, rung:: nas .e - Instálá0es para
bruto ou parcialmetais
acima são
.marca
Artigosi a Rara .ct.5.1.3gter Como
• tartialmente. trabalhadas, talados na: -, . •..escataaos a dess
usados
nas indús.
mente
trabalhados,
,
andastrfaa. •
cort;one. • c panos
.
• Classe: lá:,
trilas; podendo ser én barras,.em chapara
.a...tda.12..-As
e
pa..cd.à,
‘1.r.d¡x;
cri
C: 8.
en massas. em, .lin90"
nauir cr,mo Ma:tu ceradoa,( inc.u.,:ve pára Inata.aç..:es
boa- pas, cm fôlhas,
Artigo:st Par&
tes, em fio e vergas, em tiras, estampau(unIço:á d. guerr,s
trtigoaa para distile11r como Mares ge.t&r:ca:
- pitálares
forjados, nsod ados, torneados
• ertarica: Máquinas para :adi:sujei e caça. t.xpsos VaS.. iogasde anuir:Á:à
Casse: 35 .
perfilados, eletrodos.
taleis, maganas para 'fins
•
riais textela Inagu.naa 'paiafinsia
Classe:
19
ztinúu:r
como
marca
Para
.c1
Aragos:
, máquinas de- przeisaa. s
"
.
cciuroa
e
pzIcs
p.z.paradOs
;ou.
86
..075
9
adriaa operatrizes. e suas ganes: ma- Artigos: - .Para, eisiInguIr ono maica não. A:teta:os dá couros e
s:más par3. uso domaatico, rad-fores
-•
Class • 11
.gcn_rica: .Avzs e .ovin em
peças paast motores.
Chanc-••• 36
Artigos; Parti - disiin uir altapas perfis.
ma s vivos, inciusIve o bicho do seda
rá•à
.
Cla:sea
Ari gos: para Cl:st:agua como . marca
•Classe: 20
taaa sorte,- Inca:sfy:: de esporte e para
Pata datingtar como -ware:.
14° 86 .076
Para. dL.Lgar como marca
-crfau;as
enér:ea: Ne:quinas ¡ ca. ,_a_auttua Art:gos:
e
artleultura e salta partes intearataas vue,ca: Penczaos :laveis
Classe: 36
Lusco:.ra, .ci..s. toi c:e
LEITURA MEIA
arandis ins"aumen:os, aricoasa,
:t cos
natação,- bo.r.s, para,g,u_dasj
treaares..,
gos:
Para
•
,d".stingo'r como ;usarem
Art SaoPaulo Capital Areigus de vestuarics, de lei:
Classe: 21 - •
" • Classe: . 4i
•
Regue:ente: Ri aldo Câniara
da sor:.% me.usse de cspozte" e; para
irtigos: Para distiniiiir ce'nso narca ArtIgos: Para 'avançai:a . como marca
cnrenças
Local: S.
e
ruas
pa:tes
enéilea: 1P-CrUraant03' da arealma generieu: Velet1-03
Classe: 3 —33
tegnntcs •
qsaatunanta ciantifico» Pearelhas.
ao calam, basiaunasraca_ e aparei:ui
_.
9 867.071
N'-86
Classe: 22
da:atoes, a;:arelhos eletrónioea e
•
,
ea • rada
.Para
d.sUngu
r
cento
-mama
ricos Para veículos, revides
:datas • eie. Artigos: .
-E
sp iaae,. azeszá:los de 'ripa
cin. 92ral 934 teç-oneP.
9 cce.:ica;: 1.03
nora. taa..lusiv • vaira as, là.tnpa..:or- eC3i1113111. Linhas dceiosair'e. • anda-stria Brasileira
pzi
a
uso
.:_das, fios secantes), aparato para bordar, pa.m. Lr:cot:g:In e -píra
a:aficas. maquitta_s .aslanze.. dls
Imóveis e Ad,uerente: Cardinal
crochè
;Às g .27?.31.05 a filmas ainiados. ara,
Requerente: Waldernir Angel; • loPna
nainistraç...no mita-da
C.azse: 23
• -elars eatacsariamastaxa' lastruusentra.c
ti, Nur-aias
Local: Sã Paulo
•
-.4.'41ga:calos de ÓticaToi:al: Sao s Paul
Classe. 50
•
.Aragos:
Para
clisar.gu
r comoaparelhos para, fins
tccIdas pa,
Artigós: Para clis uir corno marca
geiser.ca: Ter:Jos-eu
.
52
Clakát
.
Classe: 9
ta;asar.aS
trnão, compra e
de serviços:
ra cOnfecçãcs ria
Artloos: Para distingair pilblicações venda, locação, fina ciansento. orrrOa..
e artigos de tuba 'e racàn
ratos:- Para distangtaa• coma malar
*.mpressag : Agendas. ãlbuns inpartessos, gem e avaliação d • atáveis, estude.:
• gana, ta: inatrumanteS neasnala e
,
Classe: 24
almanaques„ amstios, apostilne, -bn'etina planejamento, co
ção e. lacorpOra. ; •
suas partes Integrantes .
.
Oveis .
aaa
Para dist uguir corno •rmica calendklos. cnttdogos, craeclopf.tilas
Artigos:
',
;o1.betos, to:linhas, tornais. livrais I manime: O :
• a
‘
.
-a. - te airka: Artefatos da a:90. :5 0. avicd. pressos. :traisicas how:assai. revistas e
9 867108- atigosaiNums dastnatair caco marca pe41111(05.0 aUlr16,Caroã. ilit4' Ut 1"3'
-roteiros imp-essos
paco-paco,• raiai, rayou,, seda nauna.,
' enérlea - '1.1.rtramen tas, mãattinas.
a
maca,
.
fibra
outras
=e
petrechos
para:
LAVANDERIA E TIRItiRARIA
siatéezesso:,
i
.
.tár
3:
.
•
de materia's
Ma, n'e; xe dentária, a )1:tug1a e -e
"BRANCA: DE ÉPE"
'N' 86/.072
Classe: 25
•
agfene Máquinas aparelhais e Ms

9,97•ais

•

N

N

42íd

ti

—

:

'L;

N

,heelütalarea, d "ÓXPint0. e Artigos' : Para, distinguir como marca
fins analegas.

. . Classe: 50 '
genexicas nesenhoR, fotog aras, ma- Artigos: Para distinguir como marca
se-,Viços
_
eswe: it. .
gana e graViáras e . t--Ato*s, entrtu• as; de , serviços de enudernaçães.
•
.1-?n e ent ega a cl ,nnirilio e lite
-rets
C..`trae
‘atinlágos.
p
.
marsertmn
•
.estaraPas:
)
• :rt'•:riçr.r a::-.aL tagatr • =aanC . mares
'
vros. e publicações kap.:
uai Obres de p Mura e 'ascultura'
é

a. -a'arramenlea . da fada aspa-

5;0

Paulo-C iütal

Regi:amure: to r . Yannmoto
Local: Silol Paulo
-

Casse: 33
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N° 867.092

NQ 867.096

Lomercial. Pernarriuuuma
de"-Accessorios Lida

Ire

Requerente: Sabra — Peças e Aces- Requerente: Comercial Pernambucana
de Accessórios Ltda .
Indústria Brasileira
sórios Ltda .
Local: Pernambuco
Locai SLo r aulo
Requerente: U. Dias, Coelho
Com
Requerente:
Cotonificio da Torre Sod
Classe: 50
panhá Limitada
ciedade Anônima
N9 867 086
Serviços. Conse. tos, pinturas, e reforLocal: Rio G..anc:e do Sul
mas em máquinas de lavar roupa
Local: Pernambuco
Classe: 44
Artigos: 1. 11/110 (*.(abaco)
Classe . : 4
•
N9 M7.080
Artigos:
Algas
marinhas,
algodão
ena
867.093
rama, . âmbar, as.aito, a.. gila rerratá, ia,
areia paia iund.çi.io e monazitica, asbes.
azev:che; bauxita, ba:bas e Darbaianas de baleia, boi. , cena bruta, ureu;
Requerente: Clinica de láuluatologia e
cosa, cannamo, cana da incia, cabeic ou.
rITtAtTretA
FisioteraP:a do Reci.e Limitada
cr:na animai, • corantes animas, vegerats
Requerente: Antonio de Agostinho
Local: Pernambuco
Requerente: Helion Indústrias Químicas ou minerais em bruto, cascas para cor,
Local: São Paulo
r Nome k...ornercial
Limitaria
tir, cê-;s virgem, cm das, cár.as, cot ti.
Classe: 6
Local: Cluanabara
ça, cariam, capam's céra animai ou sie.
Artigos: Máquinas de cortar metaiS e
N9 867.037
Classe: 28
getai, chilres, concisas, co.-au esperma.
máquinas de serrar tacos
Artigos: Fitas auesivas protetôra para cete, enxo ire, estopa; io.hagtins, fibraál
ser usada em pásturas-, p:iacipalmente gomas c cruas em bruto, go. duras, gea_
N9 867 081
de carros
fite e guaraná era bruto, gomalaca,
tapercha; hervas em bruto; juta; iã
N" 867.094
bruto; minhocas, madrepé. om , mai pm,
•
mangai-giz, minei :os, madeiras brutas,
acabadas, semi-acabadas, np.ainadas e
compensadas; uacari óleo c.e czpea itra.
Requerente: Unicentro — Processamencetc, óleos cru bruto; paina, para bisa,
to de Dados Limitada
pasta de papel, de macieira, ce alg -dão
Local: São Paulo
ou lã, pedras, pjos cie animais, penas,
Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Classe: 50
penugens; piassava, piiie, pô pa; raizes,
Re4 ae-cáit :e...
ce PlásServiços: Processamento de dados
Requerente: Cotonilicio da Torre S.A. rarni, resinas; sábo, serragian; talco, terticos Ltda .
ra cota, turra
Local: Pernamb ico
Local: Pernambuco
N"s 867.082-83
Classe: 22
Classe: 28
Artigos: Fios cc. 25guci,u, cânhamo, cetti. 097
Artigos: Açucareiros, aparelhos para : lu.ose, juta, linno, là,
fios p_ást,cos,
água; ca:é; chá; jantar; e para rei•res fios ce sécia natinial ou
raiun para tece
a escuma dos pneus
.os; bacias; bainhas: baldes; baixe ies: laçcm, para bo. dar, para costuia, tri bebedouros: biscoiteiras; bombom eres; coragem e para croché, lios e inibas
INDUSTRIA 1111A5PUIRA
GWIN HO VERDE
caides; caçambas; cálices; canecas; ca.
de tôda espécie
°querente:
c...a dos Pneus
nudinhos;• coadwes; confeiteiras; copos:
.....
Limitada
cordeis; cubos; boenite; estojos; facas:
867.095
Loca!: São Paulo
fruteiras; funis; garros; garrafas; jarClasse: 21
ras; lava - dedos; lavatórios; leiteiras:
Artigos: iia classe
corei: os: mirra: moringas; palitos; queiDGIANCt),‘
Classe: 50
jeiras; rosários:, saladeiras; saleiros; taArtigos: Na classe
lheres: tijelas e xícaras

Máquinas Bauru

Clinica de ReumatoIngia
e Fisioterapia •
do Rectfe Ltda.

INDUSTRIA BRASILEIRA

UNICENTRO

C.RlEiNCAft
pomurmk"-

erre

U(1

Indústria Brasileira

N° 867.084

F'ROT ECA-M

N° 867.088

1111~17111.

BARQUIN11A &

Reqcerente Electra Rádio do Brasil,
'"'Nwime
P 01 10 .1,o:univ..%
Importação, Exportação, Indústria e
INDOSTRIA DE dom/ACHA LTDA.
Comércio Ltda .
Locai: Guanabara
Requerente: i.. .rotecan — Indústria de
Classe: 8
Requerente: Barquinha 6 Filhos Liml.
Requerente:
instituto c e risioterapia
..13orracha Ltda .
Artigos: Na classe
tada
Duarte Coelho Ltda,
Local: São Paulo
Local: Portugal
Local: Pernambuco
Nome Comercial
N° 867.098
Classe: 42
N° 867-. 089
Artigos:
Aguardente,
aniz, aperitivos,
N9 867.090
bagaceira, batidas, httricly, bitter, caINDÚSTRIA BRASILEIRA
chaça, cervejas, (...jra, conhaque, extrato de malte fermentado, fernet; genebra,
NA
LE
gengibirra, gin, ginger, kirsch, krummel,
0,050Rworàãwfio7=licores, ma. asquinhos; nectar; pipermint,
EXTGA
ponches, rum; 'sucos de frutas cum
álcool; vinhos, vodka; whisky
-V1
Requerente: Raiz Industrial Agro-Pastoril S.A.
Nome Comercial
I•19 867.099

MAR

Instituto de Fisioterapia
[iode Uoelho Ltda.

Raiz Industrial

/Agro - Pastoril S/A

AM11 d
N° 867.091

DF. 'BEBIDAS MARILEPIA LTDA.
OF

VAIWAS

GANAM- Administradora

SOACES•Lt0

de trni,lpis lda

Req uerente: Van Heugten Western
Hemtsphere A. G.
Local: Suiça

Urre

Classe: 34

Artigos: Capauchos. cortinas, cortinas Requeureunteuu: Cotonificio da Torre
Requerente: Fábrica de Bebidas Martleria Limitada
Sociedade Anónima
Requerente: Canam =- Administradora autourráticas, cortinados: encerados: li- •
nóleos:- mosquiteiros; oleados; panos
Local . Pernambuco
ocp l : P. 'janeiro
de Imóveis S.A.
re paredes, passadeiras;
Classe: 42
Local: GB.
Classe: 28
tapetes dc madeira de'
Artigos: Aguardente de cana
Nome C*..ieirial
esteira, tapetes, corda e cortiça
Artigoà: Na classe

336 Sexta-feira 10
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Ne 867.113

1\4'9 867.107
e
,

tirre

CONCAsib)

Indústria Brasileira
e

Cotoniticio da ' Torre
Sociedade Anônima
Local: Pernambuucuo
Classe: 31
Artigos: Na classe

R.ecttieureunteuu:

II
e
4
I 4

Requerente: Metalúrgica Triângulo
1.11111M...
Sociedade Anõriimá.
".,ocal Minas Gerais
Classes: 32 e 50
Artigos: Livros, folhetos, álbuns impies- Requerente: Produtos Químicos Lindóia
Limitada
sos, almanaques, calendários, catálogos,
Local: Santa Catarina
revistas impressas, livro com instruções
Classe: 3
Indústria Brasileira para bombeiro, serviços hidráulicos, ser:, Artigos: Um produto
farmacêutico inviços técnicos
dicado no tratamento de convalescenRequeureunteuu: Cotonificio da Torre
ças e estado de desnutrição
Sociedade Anónima
N° 867.104
Local Pernambuco
N° 867.108
Classe: 27
Artigos: Artefatos de falha e de fibra,
a saber: Alforges de vime; capas para
garrafas, capachos, cestas; esteiras, esteirinhas. fios de pita: malas de fibras;
rédeas; sacas de palha, de fibra ou
cânhamo; xergas de palha ou de fibras
867.1^1

Requerente: Constri6ra Catarinense
S.A. — Concasa
Local: Santa Catarina
•Classe: 50
Artigos: Construções,' incorporações.
administração e transações imobiliariaa
N° 867.114

Fazenda Veti barreini
n-rsileira
Qequerente: Adolf Hofer
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente
N° 867.115

Fazenda Sarreiro
iNDUSTP2‘ "ng FIRA
Requerente: Adolf Hofer
Classe: 42
Local: São Paulo
Artigos: Aguardente
867.116

N° 867.102

.7,2zeri4a. 23~

Olrire

Requerente: Adolf Hofer
Local: São Paulo
Classe: 42

Requerente: Metalúrgica Triângulo
.ROntan5,900.14-0091,,
Sociedade Anônima
N' 867.117,
Local
Minas
Gerais
Requerente: Cotonificio da Torre
Classe 32
FOTO MODERNA
Sociedade Anônima
Artigos: Livros, folhetos, álbuns im- Requerente: Produtos Químicos Lindóia
pressos, almanaques, calendários, catáLocal: Pernambuco
Limitada
Reouerente: -Laboratório Foto Moderna
logos, revistas, impressas, livro com
Local: Santa Catarina
Sociedade Anônima
Classe: 41
instruções para bombeiro
Classe: 3
Local: São Paulo
Artigos: Alcachofras, aletria, alho, asArtigos: Uni produto, anti-helmintico
Classe: 50
pargos, amendoim, ameixas, amêndoas,
Artigos: Marca de serviços
867.105
1\11
arruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeiN9 867 110 te, azeitonas; banha, bacalhau, batatas,
N° 867.118
balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; café em pó e em grão, camarão,
canela em pau e em pó, cacau, carnes,
eaé2.1,,sid~adt
chá, caramelos, chocolates, crnfeitos, Requerente: Mendes El Mendes Ltda.
cravo, cereais, cominho, creme de leite,
Local: Brasília
cremes alimentícios, croquetes, compotas,
INDUSTRIA BRASI'LEIRA
Classes: 1, 16 e 33 — Título
Local: Santa Catarina
càngica, coalhadas, castanha, cebola,
Artigos: Nome Comercial
condimentos para alimentos, colorantes,
Requerente: Mário Mendes' Castanheka
chouriços; dendê, doces, de frutas; esLocal: Minas Gerais
N, 867.106
,mfre, essências alimentares, empadas,
Classe: 41 .
N° 867.111
ervilhas, enxovas, extrato de tomate;
Artigos: Café em grão torrado e moí&
féculas,
farinhas alimentícias, favas,
o
floco, farelo, fermentos, feijão, figos,
1\1° 867.123
frutas secas, naturais e Cristalizadas;
ng
plicose, goina de mascar, gorduras, giâ- Dequerente: rorno e Fogão Limitada
Local: Brasília
'Nlos, grão de bico, gelatina, goiabada.
Requerente: Dimaga "Jornais e Revistas
JAéias; herva doce, herva mate; hortaLimitada
Classes: 41, 42 e 43
liças; lagostas, línguas, leite,. leite conLocal . , Santa Catarina
Artigos:
Titulo
densado. leite em pó. legumes em conClasse . 50
serva, lentilhas, linguiça, louro; massas
Artigos: Distribuição de jornais e
alimentícias, mariscos, manteiga, marrevistas
N 867.109
garina, marmelada, marrão, massa de
tomate, mel e melado, mate, massas
para mingaus, molhos, moluscos, mos1\19 867.112
tarda, mortadela; nós moscada, nozes;
óleos comestíveis, ostras, ovas; pães,
paios,, pralinés, pimenta, pós para pudim, pickles, peixes, presuntos, patês
e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Pequerente Produtos Químicos Lindõia Requerente, Printout - Po.ne,aniento
queijos; rações balanceadas para aniR.equerente: Lázaro Bartolometi
Limitarda
Limitada
mais, raizes alimentícias, reqinajão; sal,
Local: Santa Catarina
Local:
Guanabara
Local:
Santa
Cat4rim,
sagú, sardinhas, sanduíches, salsichas,
Classe: 50
salames, sopas enlatadas: sorvetes, su• Classe: 50
Clásse. '3
Serviços: Planejamento, análise, procos de tomate e de frutas: torradas, ta- Artigos Organização de agremiações
(fio em processamento' de -lados,
aná belminpioca, tâmaras, talharim, tremoços, tor- recreativas organizações de concursos, .Nrtiaos:
.„
Contahilid-cle
alimento
de
animais
e
aves,
tas para
festas, bailes e desfiles
torrões, toucinho; vinagre

Indústria Brasileira

Universal de Cinturas

Forn e Fogão

Baile Municipal
de Florianópolis'

Dimaga Jornais
a Revistas Ltda.

t qa

oexta-Teira

(eçao

1.11ARIO
Á,

N° 867.119

1N° 867.125

N9

No Consumidor.

Indústria Brasileira

Requerente: Fico — Administração
Participações Ltda,
Local: Guanabara
Classe: 50
Expressão de propaganda

ei
n•n

N° 867.127

N° 867.12(

arcuse

867.131

N° 867.137

ra

FICO - Financiamento

Requerente: Hopper 6 Mendonça
—
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Artigos da Classe
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Barômetro Apec

ACONTECI RITOS
redondis

Requerente: Egusa — Editora e Gráfica
Requerente: Padrão Sociedade Ccrre.
União S.A
tora de Títulos e Valôres MontiPários
Local: Minas Gerais
Sociedade Anônima
Classe: 32
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Revista
Gênero de negócio: Corretagem de
títulos e valores mobiliários
N° 867.132
N° 867.139

Requerente: Apec Editôra S.A.
I
Local: Guanabara
Indústria Brasileira lArtigos: Publicação de informações, estudos e dados estatísticos sôbre todos
Requerente: S.A. Fábrica Leite & Alos setôres da economia nacional
ves Industrial de Fumos
Local: Bahia
• Requererite: Tipografia Centenário
N 9 867.128
Classe: 44
Limitada
Artigos: Cigarros, charutos, cigarrilhas,
Local: Santa Catarina
Companhia Panamericana
filtros, piteiras, fumos desfiados, migaRequerente: Lar Planejamento Incor•
Classe:1 50
das ou em pó
porações e Vendas de Imóveis
Atividades: Tipografia e serviços
de Pesca
Limitada
gráficos em geral
Local: Guanabara
Requerente: Companhia Panamericana
867.121
de pesca
Classe: 50
.00~
Local: Pernambuco
Gênero de negócio: Plan eamentos, itta
IP 867.133
Nome Comercial
corporações e vendas de imóveis

entenário

N

Requerente: João Augusto da Silva
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Pinturas em geral
N

9 867.129

LEMA

5TRIA BRA51LÉIRA

Produtos Doborn

N° 867.140

Requerente: Almeida 6 Guimarães Ltda.
Local: Mato Grosso
Classe: 41
Artigos: da classe

9 867.122
c-,

N° 867.134

IP

jaizencia 99pOuz
/k ,

.4Ç41?.'s
•

t..

\
ç

'

IIICAOÉ 'MOAS MARROU C:14
Rua Preget... Vargem 560 .11
c ........
e.... e.,
esc.. 11.1,111.)

:

Requererite: Propira S.A — Pecuária
industrial
Local: Pará
Classe: 33
Titulo de estabelecimento

Requerente: Maceió Transportes S.A.
N, 867.135
Requerente: Fábrica de Bebidas Mari- .
Local: Maceió
lena Ltda.
Artigos: Nome de empresa
Local: Rio de Janeiro
Classe: 42
N° 867.124
Artigos: Aguardentes, anizes, aperitivos, bagaceira, batidas, bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas fermentadas
não medicinais, bitter, brandy, cervejas, Requerente: Propira S.A. Agropecuária
Industrial
cidras, conhaques, fernet, sucos alcooóLocal: Pará
cos, vinhos, vodka e whisky
Nome de empresa
Requét. ente: Fico — Administração e
Participações Ltda. •
N 9 867.136
Local: Guanabara
N 9 867 130
Classe: 50
Aplicação: Serviços de administração
e assessoria técnica

Propira S/A.- Agro
Pecuária Industrial

MARVAN

N° 867.126

Vak

\S‘‘s.
'0\

çt,

Requere,nte: Wanderley
Vianna
Publicidade Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 32 e 50 — Insigne
N 8k.;7.141

Requerente: Wanderley & ViannaLocal: Guanabara
P ublicidade Ltda.
Classes: 32 e 50 — Insigna
N° 867.143

Requerente: Marvan Serviços Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Indústria Brasileira
Aplicação: Serviços de revestimentos,
R
pinturas, aplicação de pisos, desenhos,
equerente: Barbosa Brandão 8
plantas, projetos e magnetes
Local: Plata
Artigos: da classe
N" 867.138

Requerente F. R. Amaral 6 Cia. Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Pesca e industrialização de pei- Requerente: Padrão Sociedade correRequerente: Apec Editôra S.A.'
xes e seus derivados; atum, garoupas, tora de Titulos e Valôres Momiliárlos
Sociedade Anônima
Local: Guanabara
lagosta, mariscos, ostras, peixadas, pesLocal: Guanabara
Classe: 32
cados, sardinhas, produtos para conserArtigos: Publicação de informações, es- vação de peixes e seus derivados e caClasse: 50
tudos e dados estatísticos sôbre todos marães secos, congelados frescos ou Aplicação: Corretagem de títulos e va,
os setôres da economia nacional
em salmoura
res mobiliários

PADRÃO

1•19

Cb.

867.144

Quadros Murais Didáticos
Indústria Brasileira
Requerente: Paulo Afonso Pereba
de Alemar
Local: Guanabara
Classe. 32
' Artigos: da classe
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N9 867.152-153

laritiro cl e' 1.969

N° 867.150

151L7Z©e1070
Curso letell
Dalilograila
querente: Wanderley Ei Vianna
N
Publicidade Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 32 e 50 — Insigna
867‘.145

Requerfente: Volvo do Brasil S.A.
Local: Guanabara
Classe: 6
Artigos: Acoplamentos axiais, alavancas mecânicas, alavancas partes de máquinas, anéis de segmento, anéis partes
de máquinas, antidetonantes para motores, arietes, arnezes, arranques de motores, bases de máquinas, bielas, blo
cos partes de máquinas, bombas a pistão, bronzinas, hurrinhos, cabeçotes de
máquinas, caixas partes de máquinas,
calandras, câmbios, camisas para máquinas, carburadores, cardans, carters,
cilindros de máquinas, colares para máquinas, compressores, coroas para máquinas, cruzetas para máquirás, dínamos, discos de máquinas, eixos de máquinas, ferramentas mecânicas, ferra'untas partes de máquinas, freios, fretas, furadores mecânicos, ;;eLindastes, de
máquinas, juntas para máquinas, nia-a
cos, mancais antifricção, rilianivelas de
raáquinas, motores, pistões para máquinas, platinados de motores, polias, rolamentos de motores, segmentos, válvula s. parte de máquinas, ventiladores
partes de máquinas, ventoinhas, parte de
máquinas, virabrequins e volantes, par-

Requerente; Ricarclina Silva Cabral
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de estabelecimento
Ng. 867..151

Requerente: Artigos de Escritório Gewenner Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 17

Artigos: Artigos, máquinas e instalações para escritórios e desenho a sa
ber: — abridores de envelopes; almofadas para carimbos; apagadores de tinta; aparelhos duplicadores de cópias;
apontadores de lápis: arquivos; beraos
para mata-borrão; borrachas; brochas;
canetas comuns; canetas esferográficas;
canetas para desenho; canetas tinteiro;
caixas para % papéis; caixas registradoras; carbono-papel; carimbadores; carimbos; cestos para papéis; classificadores; clips; cofres; coladores; colas para escritórios; compassos; conjuntos pa
ra• secretárias; cortadores; datadores;
depósitos para colas; descansos para
lápis e canetas; desenhadores espátulas; esponjas para escritórios; esquadros; estereocartógrafos; estereógrafos;
estiletes para papéis; estojos de lápis;
fichários; fitas gomadas; fitas para máquinas; furadores para papel; fusis; ganchos para papéis; giz para escrever e
desenhar; godets; goma-arábica; somadores; grafites para lapiseiras; grampos
tes de máquinas
de escritórios; ' guarda-papéis; guarda
ponta de lápis; índices para arquivas
N° 867.146
documentos; instrumentos de desenhos;
instrumentos de escrever; instrumeutos
para selar; logos para mesa de escritórios; lacres para envelopes; lápis; lapiseiras; inapotecas; máquinas de apontar
lápis; máquinas de calcular; máquinas
Requerente; volvo do Brasil S.A.
de endereçar; máquinas de escrever;
Local: Guanabara
máquinas de grampear; máquinas de
Nome de 'empresa
registrar; máquinas de somar; megalógrafos; molhadores de dedos para es1,19 867.147
critórios; multiplicadores de cópias;
normógrafos; palhetas de pintor; pantógrafos; papel carbono; papel tericil;
). C. B. - Instituto .de Cardiologia
pastas de arquivos; pastas de mesa;
pastéis de tintas para desenhos; penas;
Christian
percevejos; perfuradores de escritórios;
pesos
para pincéis; pincéis para desede
Repouso
São
Clínica
• Requerente:
nhos;
pincéis
para colas; planchetas;
Vicente S.A.
ponteiras de borracha para dedos; ponClasse: 50
teiras para • lápis; porta-blocos; portaObjeto: Clinica médica em geral
canetas; porta-carimbos; porta-cartões;
porta-papel; porta-penas; porta-tinteiros; prendedores de papéis; prensas de
867. VIS
rescritórios; rasp̀adeiras; registradoras de
I liso em escritórios; réguas de uso em
P. C. B.• Pronto Socorro '
-critórios e para desenhos; separadores
le papéis; separadores para arquivos,
sinetes; stencil; suportes para canetas e
lápis; táboas para desenhos; tecnigra•
Requerente: Clinica de depouso Sáe, fos; tintas para carimbos; - tintas para
desenhos; tintas para duplicadoras. tinVicente S.A.
tas para escrever; tintas para -marcar
Local: Guanabara
umedecedores de dedoa: amacia, odores
Classe: 50
Para. copiar; vidros de cuia
Objeto: Clinica médica em geral

Yolvo do Brasil S. A.

Oanani.

th ristian Barnard

D9DIFFTANTE
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IND. BRASILEIRA

Requerente: Leonardo Basile
Local São Paulo
Classe: 1
Artigos: Água de cal desinfetante; água
sanitária; bactericidas; cal desinfetantes,
desinfetantes; desodorantes sanitários;
fungicidas; germicidas; inseticidas; microbicidas; sabão desinfetantes; sabão
para fins veterinários; soda cáustica
para agricultura; aglutinadores químicos sanitários; água de potasá; água
oxigenada desinfetantes; alcalis para fins
sanitários
Classe. 46.
Artigos; Água sanitária; alvejantes; amido; anil; cêra; 'composições para son•
servação de móveis e utensílios; cgmposiçes para lavagem.. e limpeza em
geral; detergentes; féculas para lixívia,
líquidos detergentes; produtos para lustrar; pastas para lustrar e polir; Domadas para lustrar e polir; pos para lavar; para lustrar; para polir; preaara•
dos para dar •e conservar brilho; preparados para lavar, para lustrar, para
polir, para tirar manchas para tirar
ferrugem; sabão comum; saponaceos; silicatos para lavanderias; sulfato para
lavanderia • .
N° 867.154
Industria

LORENA
Brasileira

Requerente: Tecidos Lorena S A.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário de tócia
sorte, inclusive para esporte, para homens, senhoras e crianças, a saber- —
abrigos quando vestuários; agasalhos;
alpargatas; alvas; anáguas; ave:liais;
baby-doll; barretes; batas; batinas; bermudas; blusas; blusões; boinas; boleros:
bonés; borzeguins; botas; botinas; cache-cols; cache-nea; calçados; calças;
calcinhas; calções, inclusive para esporte; camisas; camisas pagão; camisas
de terça; camisetas; camisolas; camiso
Iões; canos de botas (perneiras); anpaceies; capas; capotes; carapuças; cartolas; casacos; casacas; casquetes; casulas; ceroulas; chales; chapéus; chinalos;
chuteiras; cintas; cintos; cinturões; dergy-man colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; cuecas; cueiros; calotes; domans; dominós; echarpes; asparfilhos; estolas; fantasias; fardamentos;
fardas; fralda; fraques; galochas; qandoias; gorros; guarda-pó; gravatas: hábitos; japcmas; jaquetas: jaquetões; lenços; librés; ligas; lingeries; luaás;
lota; mandriões; manípulos; mantas de
uso pessoal; manteaux; mantilhas; mantos; martas; 'inartiainas; meias; meias
confecções; modelaciores; palas (ponchos leves); paletós; pantufas; paramentos; peignors; palatinas; peles quando vestuárib; perneiras; peugas; pijamas; peitilhos; peitos; polainas; ponchos:
puloveres; punhos; quépis; quimonos:
regalos; renards; robes de chambre; roupas brancas de uso pessoal; roupas de
baixo; roupas feitas; roupas para esporte; roupas para operários; roupões;
saias; sandálias; sapatos; sobre-pelizes;
solidéus; shorts; shooteiras; slaks; :sobretudos; stainas: soutiens; sueter; suras;
susaensórios; tailleurs; talabartes; tiaras: togas; toucas; túnicas; turbantes;
lies; vestidos; vestimentas para
trabailiadoresi vestuários; véus; visons

IndUstria Brasileira

Requerente: Moises Sztutnan
Local: São Paulo
Classe: 36 Artigos: Artigos de vestuário de tóda
sorte, inclusive de esporte, para homens,
senhoras e para crianças a saber: —
abrigos quando vestuário; agasalhos; alpercatas; alvas; anáguas; aventais; baby-doll; barretes; batas; batinas; bermudas; blusas; blusões; boinas, bolaras;
bonés; borzeguins; botas; botinas; :ache-cols; cache-nez; calçados; calças;
calcinhas: calções inclusive para esporte; camisas; camisas de força: camisas
pagão; camisetas; camisolas; camisolões;
canos de botas (perneiras); capacetes;
capas; capotes; carapuças; cartolas; casaco casacas; casquetes; casulas; ceroulas; chaiea; chapéus; chinelos; chuteiras; cintas; cintos; cinturões clergiman; colarinhos; coletes; combinações;
corpinhos; cuécas; cueiros; culotes; dolmans; domineis: echarpes; espartilhos:
estolas: fantasias; fardamentos; fardas;
fraldas; fraques: galochas; gandolas;
gorros; guarda-pó; graVatas; hábitos;
japonas; jaquetas; jaquetões; lenços; libres; ligas; lingeries; luvas; maillots;
mandriões; manípulos; mantas de • uso
pessoal; manteaux; mantilhas; mantos;
olarias; martinhas; meias; meias confecções; modeladorcs; palas (ponchos
leves); paletós; pantufas; paramentos;
peignoirs; pelerines; peles quando vestuário; perneiras peugas; pijames; peitilhos; peitos; polainas; ponchos pulóveres; punhos; quépis; quirnonos; regalos;
renards; robes de charnbte; roupas brancas de uso pessoal; roupa de baixo; .ronpas feitas; roupas para esporteé roupas
para operários; roupões; saias; sandálias; sapatos; sobrepelizes; solídéus;
shorts; shootelras; slaks; sobretudos;
stainas: soutiens: meter; sungas; suspensórios tailleurs; talabartes; tiaras;
togas; toucas; túnicas; turbantes; uni
formes; vestidos; vestimentas para trabalhadores; vestuários; véus; visons
N9 £86.CS7
ENCICLOPÉDA
1) 0
TORCEDOR
Requerente: Embnapp Empresii Bra-

sileira de Promoções e Pesquisas,
Local: Belo Horizonte
Classe: 32
Artigos: Aibuns impressos, calendários, catálogos, folhetos impressos, filhinhas impressas, jori2ais, livros peças cinematográficas e teatrais, programas de rádios e televisão krapressos propaganda e prospectos impressos
publicações impressas, revitas
impressas
N9 366.033

NATAL AZUL
Requerente: Emprêsa, Brasileira de
Varejo S.: A.
Classes: 8.,38 e 40
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bazimetros; batedeiras de uso domés- metros; helisocópics; heliostatos; h
fera; registradores ao piso, registraticos; bateriais; benjamins; binóculos; ootermcmetros; nerbários dielaticc es; dores de pr:ssã'r.
'1,res de
boas, booinas; domas de ar não heidenetros; hidrantes; .hidreenie 03,
tempo; registradores de tensão; aomecânicas; orboletas autematicas; ou- apareehes; hidrobarômetros; hitirod i- gistraderes
tiragem; regis,.ra;:ar.z.
les elétricos; buzinas; bassuas, outi- namemetrcs; hicirogralos; hidieden Z!, de tráfego;de
r.gistracior 3 de trere. o
rômetros; caixas automáticas não ue tros;hidrostatos; hidrotimetroe; h i..(borbolta_s);
registradm-ce de nes:eoutras classes; calibradores; câmaras grêmetr
os; higroscópios; hipsômetro
de aparelhos; càmara sfotográficás; hodâmetros; holofotes; horizontes aiis; dade; tegistradores ara v cita-Ice
etztradores automáticos; resise os para.
câmaras frigoríficas; câmaras de ci- tificiais; "nome singers"; incuoad
água; registro para canais' reeieteos
nema; câmaras de televisão; campai- res; indicadores automáticos; indicaopara
ges; teseistros ea s luz res s. •
L INDI-JSTRIA BRA5r1EIRA
nhas elétrics; carregedores automát.-- dores de detenção; de curtcaircuit o, troapatea
vapor . remstros teleort
com carregadores pneumáticos, car. indicadores de aparelhos elétricos; ha. cos; réguas graduadas;
eq uerent e : ACE
Acessórios Elé- tas astrográficas; cartas geográficas; dica.clores de corrente; indicalores d e leis; relógios em geral r eaes ou retricos Limitada
cartas náuticas; chapas de aparelhos elevadores; indicadores de eseapamen lares)-; reemetros; reeeta(inclua-me
t es, rezem-na;
local: São Paulo
elétricos; chassis; chaves automáticas; to; indicadores de flexões; indicado - resietências;
retificadere
seepac achaves
de
alavancas;
chaves
elétreces;
res de fôrça motriz; indicadores d c nes; sese mógrafos; scierrioseop oc; sa_
Classe: 8
chaves magnéticas; chocadeiras; chu- nível; indicadores de pêso; indic.ad o- lecionaLk..:es;
E^MáfOroS ,
sere. eS (12
Artigos: Instrumentos de precisão, veíros elétricos; cidômetrcs; cinema- res de preço taximetros e similares) ;
?arma; sereias de aviso; satas d. siInstrumentos científicos , aparelhos de tógi aros ; clinõm e tros ; clora dores ; co- indicadores de pressão de gás; indi _ atalizacão
elétricas; sifõ
sexteol re;
uso comum, instrumentos e apereihos limadores; colorimetros; comandos à cadores de pressão de vácuo, indica_ sinal de trânsito;
sina'ade)r.s; SUlalef.
didáticos, mores de toda espécie, aees- distância; combustores de gás; com- dores de quantidade; indicadores d ros de direção; sincronieadores;
sonos de aparelhos elétricos, (inclu- passos (vceto para desenhos); comu- tensão; indicadores oara moteías • in cópias; sirenes; sirmefone ,
sismosrósive valvulase. lampadas; tomacia.s; tadores; condensadores; contadores dicadores para válvulas; injetores: in • pios; sistemas
alarma- shstenta de
fios; scquetes etc.); aparelhos loto- automáticos; contadores de rotação; seticidas não agricolas aparelhos; ins- comunicaeão; de
•sistema doe on , ree -;
gráhiccs, cinánausgráficos , máquinas conversores; coordnateigrafos; cogne- trumentos de mo
e lculoS; instrumentos sistem ade sinalizarem; sistema de
falantes, etc; discos gravados e fil- teleiras; cometas elétricas; cornetas de contrôle mecnico; instrumentos som;
sistômetrcs; soldadores e!etrieus,
mes revelados, a saber: abaixa lu- para, veículos; correntes de agrimen- de física; instrumentos matemáticos;
sorveteiras; suportes C!.2, apazes; abajares; açucanmetros; acumu- sor; cortadeiras de fotografia; critais i nstrumentosnáuticos científicos; in.. se-surtes;
relhos. tacômetros; ta eueô. .
ladores; adaptaaores; aerômetros; ai- de radio; cromastocópios; cronógrafos; tercomunicadores; interruptores, iSo- metros;elétricos;
taxímetros; telefones; :teléco-mômetros; aiternadores ae corren- cronômetros; curYírnetros; cli •nsirne- ladores; isolantes, fitas; kaleidoscó- grafos; telemetros;
telescópios; t e
te elétricas; alto-Se:antes; amaesadei- tros; desca-scadores; de uso domés- Pios; lactoscópeos; lâmpadas, lam- visões; televisores; teclo
ato; terinoforas de uso domésticos; amortecedores tico; desepertadores; diais; diafrag- piões; lanternas; de pilhas, lanternas nes; termemetrcs
não clínicos: termaselétricos; am p erímetros; ampliadores; mas; dinamômetros; discos automata elétricas; lanternas simples, lareiras:
am p lificadores; analisadores; anel cie cos; discos fonografados • discos gra- lensõmetro;s lentos, Uri:metros; Uni- cópios; termostatos; tira -linhas; toem-.
discos; tomadas; too-e i ras tutomáticalibrar; anemômetros; antenas; vados; discos para cáleuio; diseps grafos; liquidificadores; lisimetros • lu. cas; torneiras de corrinressã
•c; torraanúncios eleiricos; aparelhos aciona- para cálculo; discos soronos; discos címeros; luentas; lupas; lustres; ma_ deiras; torradores; 1 .os teoleiras;
trens
das por moedas; aparelhos aermoto- telefônicos; distribuidores de eletrici- çaricos; macrômetros; magnetógrafos; feridores: transístores; trenas; tr'pés;
grametrices; apareinos amp,ificacores; dade; dispositivos mecânicos ou .elé- magn-eterneaos; manipuladores, made aparelhos fotosráfices;tu boa refletiapareihoá canoradorese aparelhos. ci- tricos para cortinas; duchas; ebuli. nem:: tros; mapas astrográfices; mapas cos; tubos "conduits"; vacuômetros;
nematográficos; aparelhos cosirogra- dores; ecobatimetros; ejetores; ele- e astronomia; mapas g eográficos; /na- válvulas de comporta; válvulas letra
fluis; apare:hes de a g rimensura; apa- trófaro; eletroScopias; enceradeiras; pas • marítimos; 'mapas náuticos; má- cas: 'varas graduadas; varigratos
• verelhos de alaima; aparelhos de aita equipamentos de aparelhos elétricos; quinas afiadoras de uso doméstico; locímetros; 'ventiladores; . vibre.erees;
tensão; parelhos de ar refrigerado; equipamentos para sincronização; es- máquinas cinematográficas; máquinas viscosímetros; volt-esmeros; vo'tímeaparelhos de asear; aparelhos de as- pelhos para instalação elétricas; es- cortadoras de uso doméstico; maqui- tros; voUrnetros; on'umer emetros,
tronomia; aparelhos de cocção; apapectrescôpios; espetôgrafos; asprerne- nas de fazer café, de uso doméstico;
wattemetros; zimoscópios
relhos de comunicação interna; apa- dores de uso doméstico; esquadro ex- máquinas de lavar legumes de uso doceto
para
desenhos;
estabilizadores
de
relhos de contrôle. de calor; apareidos
méstico; máquinas de lavar pratos,
de contrôle de fôrça; aparelhos de pressão; estabilizadores de voltagem; de uso doméstico; máquinas de moer
N5 867.156
contrôle de movimento; aparelhos de estádias; estadímetros; estenometrao ou picar arnec, de uso doméalco; mácontróle de som; aparelhos de cdn- setreeoscdplos; estereografoscôpios; es. quinas de moer ou picar legumes, de
A CE
trôle • de temperatura; aparmhos de tereômetros; estereoplanímetros; este- uso doméstico;
mdquinas falantes;
cortar frios (de uso doméstico); apa- ropticons; stsiôemetros; estetômetros;
IndUstria
Brcsileir,
máquinas
fotegráficas;
máquinas
larelhos de encerar (de uso doméstico); esticadores, aparelhos; estilometros; vadores, de uso doméstico; máquinas
("‘ aparelhos de engenharia; aparelhos estrada de ferro, aparelhos para, es- limpadoras,
Requerente.:
ACE
—.Acessórios Elétrico:
de uso domásdco;
de engomar (de uso doméstico, apa_ trada de ferro, contrôle de; estrada
•
Ltda.
picadaras de uso doméstico; márelhos de espagir; aparelhos de • eva- ed ferro , sinais automáticos; para; nas
Local: 'Sio Paulo
quinas picadoras de uso doméstico;
poração; aparelhos de experiências estrada de ferro , sistema de sinaiiza- máquinas
ragistradcras , exceto de esClasse: 3
científicas; aparelhos de fermentação; çe_ para; estufas deaq ueeimento; es. critório; máquinas
de Artigos: Instrum.ntos de precário, insaparelhos de física; aparelhos de foto- t ufas para plantas; endiômetres; eva. paseaseres; máquinasmarcadoras
marcadores de trumentos cientificas, aparelhos de use
decalque; aparelhos de fotografia: porâmetros; exaustore, exceto de
roupas; marcadoras automátacas; mar- comum, instrumentos e aparelhos d;:dátiaparelhos de galvanopiastia;
quinass
experimentadores
de
ovos;
excadores elétricos; matemáticos; ins- cos, moldes de tôda espec..e, acessé
lhos de g eodesia; aparelhos de geometria; ap arelhos de iluminação; apa- fposionetrcs; extintores de incêndio; trumentos medidores de altura:- me_ de aparelhos elétricos, (inclusive vá.vuantoscôpios; faroletes; faróis; fecha- didores de comprimento; Mediares de
relhos de institutos de beleza, apare_ p ortas automáticos; fecha_portas pneu.
medidores de fôrça; medi- las; lâmpadas; t6madas; Los Soqueres
lhos de matar insetos (não agrícolas); máticos; feders; ferros elétricos para distância;
dores de intervalo; medidores de pê- etc.); aparelhos fotogzatices; c'nematoaparelhos de medição; aparelhos de s olda; ferro apra passar e engomar;
• medidoriis de pressão; medidores' gráficos, máquinas falantes, etc ; disca!
observação; aparelhos de ordenha; f ervedores; filmadores; filmes reve- so;
de rosca; medidores de volume; medi- gravados e filmes reveladas, a saber: —
aparelhos de passar roupa (de uso 1 ados; filtrantes, aparelhos filtros au- dores
graduados; megafones; me.gâme_ aabixa-luzes; abajures; absorsômetros;
doméstico); aparelhos de pesar; apa- omáticos; fios; aparelhos elétricos; tros; megascópies;
mescladores; m e. acendedores; actinômel-os; açucareiros;
relhos de proteção contra acidente; f %ice, aparelhos de; física, instru- teorológices
aparelhos; meteoros- agicarimetros; acumuladores; aJapfatio,
aparelhos de rádio; a p arelhos de re- mentos de fitas métricas; fixos den- côpios; metrêmosmes;
metros, microfrigeração; • aparelhos de segurança t ad os ; fie:dm etras ; "flushes"; tola- fones; micrômetros; microscópios;
m-i res; aerômetros; alcoolômetros; alternado(inclusive do tráfego); aparelhos de g em- de instrumentos óticos dispositi- crotomos; miras de base; miras grares de corrente' elétrica; alto-falastes;
sinalização; aparelhos desinfetadores v os para; focalizadores para câmaras; duadas; • misturadores de líquidos; amassadeiras de uso domésticos; amortenão medicinais; aparelhos de - som; f ogareiro (elétricos ou não); fogões mo.deores; de uso doméstico; molin- cedores elétricos; ausper:metros amp ia'
aparelhes de telecomunicações; apa- ( elétricos ou não); fonendoscópios;
is hidráulicos; mostradors; nivis;
relhos de televisão; aperelhos esteri- f ones; fogões; fonográficas máquin- objtivas fotográficas; óculos, odôme- dores amplificadores anallsadores e,n&e
lizdores (não medicinais); aparelhos n as. fonográficos dicos; fonógrafos; tros; oscillgrafos; ' oxiladores; ozoni- de calibrar anemômetros:; antenas; anúnfotogramétricos; aparelhos fotografi, f onte de cabeça; fenômetros; fonocó- zadores; • ozonômetros; ozonoscópios; cios elétricos; aparelhos acionados pot
coa; aparelhos fotelegráficos; apare- p los; fôrmas elétricos; fôrnos; fosfo- padrões; paintis; da aparelhos elétri- moedas; aparelhos aerolo:pqr:smetricos;
lhos g aseificadoresS aparelhos geofj- r oscópios; fotodecalcadores; fotófonos: cos; panelas de pressão; peruas elé- aparelhos amplificadores; aparelhos ealisicos; aparelhos hidrométricos: ana- f otografias; máquinas; fotografônie- tricas; pantômcaros; para-raios; pas- bradores; aparelhos cinematográficos: -.relhos limpadores (de uso domésti- tr os; fotômetros; fotoscôpios; frequ'en- simetros; pedômetros; pêndulos; pen- aparelhos cosmográficos; aparelhos de
co); aparelhos meteorológicos; apare. c ia aparelhos de; frequencimetros; teadores eltéricosd pesagem, apare- agrimensura; aparelhos de alarma; aparelhos mistura.dores (de líquidos , de f sequência mediadores; fisiveis, bases lhos para;- pesagem, instrumentos de; relhos de alta tensão; aparelhos de ar reóleos); eparelhos ozonizadorec; apa- d e; fusíveis, chaves de; gabaritos; ga- pesas para balanças; picadores de
frigerado; aparelhos de assar: aparelhos
relhos náuticos científicos; aparelhos la ctômetros; galvanõmetros; garrafas uso domésticos;
de astronomia; aparelhos de cocção; aPap asteurizadores; aparelhos projetores; t érmicas; _gás, bicos automáticos de; elétricas; pince-nez;"pick-ups";
pipetas; pirôme- relhos de comunicação interna; aparelhos
aparelhos reatores; aparelhos radio- g ás, bombas para; gás, bombas para tros; piroscópins; pistolas de• pintar;
fônicos; aparelhos refrigeradores; apa- I impar tudo de; gás, bombas para planímetros; planisférios; plugs; plu- de -contrôle de calor; prelh .os de comarelhos radioteegrláficos; tparelhos re- royar; gás, contadores de; gás. difu- viógrafos; pluviômetros; pluvioscópios-, nicção interna; aparelhos de x_ontrôle de
produtores de imagens; aparelhos re- s ores de; gás, dispositivos para lavar; polerímetros; plariscópios; potencieee calor; aparelhos de contrôle de fõrça;
produtores de sons; aparelhos sina- g ás, distribuidores de: gás . fogões a metros; prismas; projetores cinema- aparelhos de contrôle de movimento; —
'adores; aparelhos soldadores;. apare- g ás, fornos a gasogênios; gasômetros; tográficos; projetores de filmes; pra- aparelhos de "controle de som; aparelhos .
lhos sonoros; aparelhos telefônicos; g eisers; geladeiras; giroscôpios;
jetores de imagens; projetores de luz; de contrôle de temperatura; aparelhos de
aparelhos telegráficos; aparelhos ter- b os geográficos para ensino; globos
prumos; pulverizadores, éortar frios (de uso doméstico); aparemostátos; aparelhos toca-d i scos; apa- te rrestres para ensino; giucômetros propulsores;
não de outras classes; -quadrantes; lhos, de esmerar (de uso doméstico); aparelhos • ventiladores; apitos não de gn ômonos; goniômetros; gradu adores quadros
de • eletricidade; queimadores
outras classes; aquecedores; aritonô- gr afôfonos; grafômetros; gravas ópios de óleo; queimadores elétricos; radio- relhos de encerrar; (de uso doméstico);
metros: aspiradores de pó; assadores: gr upos conversores; harmonômetros fenos; rádios; reatores; refletores re- aparelhos de engenharia; aparelhos de
autoclaves au t omáticas — chaves; h. -red ere eo; rectoirrano; l eeteégi eras; radares auteme•ticos: refrigedoradores; engomar (de uso domestico); apare:lic:s
bateri e do inermes; balcões frigorífi- he ctem etres : h el (L9:ra'o: he-' • rife- daen re"..istí.p 'leres de aparelhos;
registra- de esparige; aparelhos de evaporação:coa; balizas; barógrafo; barômetros; fo ; helicemetios; heliásralo; hclioô- dores de ar; registradores de atmos- aparelhos de experiências eientificas; eap
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aparelhos de fermentação; aparelhos de ro, contrôle de estrada de ferro, sinais de car legumes, de uso doméstico; máquifísica; aparelhos de fotodecalque; apare- avtomáticos; estrada de ferro, sistema de nas falantes; -máquinas fotográficas; má
lhos de fotografia; aparelhos de galvano- sitalização para; estufas de aquecimento; quinas lavadoras, de uso doinést:co; máplastia; aparelhos de geodesia; aparelhos estufas para plantas; endaarnetros; eva- quinas limpadoras, de uso doméstico;
máquinas -. picacloras de uso daméstico:
de geometria; aparelhos de iluminação; porâmetros; exaustores, exceto da má- máquinas
registradores, exceto de escriaparelhos de institutos de beleza; apare- quinas; experimentadores de ovos; exposennetros; extintores de incêndio; fantos- tório,; máquinas marcadoras de passa1130S de matar insetos; (não agrícolas);
aparelhos de medição; aparelho sde cópios; faroletes; farois; fecha-portas au- gens; máquinas marcadoras de roupar;
observação; aparelhos de ordenha; apa- tomáticos; fecha-portas pneumáticos; te- marcadoras automáticas; marcadores elerelhos de passar roupa (de uso domésti- ders; ferros elétricos; para solda; ferra tricos;ma temáticos; 'nstruinemos medidores de altura; Medidor e s de comprico); aparelhos de pesar; aparelhos de para passar e engomar; fervedores; hlproteção contra acidente; aparelhos de madores; filmes revelados; filtrantes, apa- mento; medidores de -distancia; medidores
rádio; aparelhos de refrigeração; apare- relhos; filtros automáticos; fios; apare- de .faórça; medidores de intervalo: medilhos refrigeração; aparelhos de seguran- lhos elétricos; fisica,. aparelhos de; fisi,a, dores de pêso; medidores de pressão;
ça( inclusive do tráfego); aparelhos de instrumentos de fitas nétricas; lixos den- medidores dero sca. ; medidores de volu5r.
trila
.
sinalização; aparelhos cles.nfetadores não tados; fleximetros; «flushes»; folagem de me; medidores graduados; megafones;
medicinais; aparelhos de som aparelhos instrumentos óticos, dispositivos para fo Megámetros; nriegascópios; rnesciadores; Requerente — Cruz Azul Química S.A.
de te:acorram:cações; prelhos de televi- lizadores para câmaras; fogareiro (elé- meteorológ icos; apare i'nos mereorose6Local — São Paulo
são; aparelhos esterilizadore.s (não me- trico ou não), fogões (elétricos ou não); pios; metrônosmos; metros; microfones;
Classe — 1
micrómetros;
microscópico;
micratomora
dicinais); aparelhos (otogramétricos; - fonendoscopios; fones; fonegráficas, máArtigos — como marca genérica proaparelhos fotográficos; aparelhos fotele- quinas; fonograficos, discos fonógraios; miras de base; miras graduadas; mistu- dutos químicos para todos os fins
idustriais
gráficos; aparelhos gaseaScado v es; ara- fonte de cabeça; . foniimetros; fonoscópios; radores de liquidos; moedores de uso
relhos geofísicos; aparelhos ladrométri- fôrmas elétricas; fornos; fosforoscópios; doméstico; molinetes hidraluilaos; mostra-Classe
-- 48
cos; aparelhos limpadoras (de liso do- fotodecalcadores; fotófonos; fotografias. dores; níveis; objetivas fotográficas; - Artigos — Perfumarias, cosméticos,
óculos;
odômetros;
osciligratos;
oxiladoméstico); aparelhos ineteorologicos; - máquinas fotografõmetrus; fotômetros;
de toucador, a saber: absorventes .de
apare.hOs misturadores (de iíquidos, de fotoscópios; freqüência, aparelho§ de; fre- res; ozonizadores: ozonárnetros; ozonos "usa toucador; acetona Para toucaóleos); aparelhos ozonai:ares; aparelhos qüência; med"dores; frequencímetros; fu- copos; ozonoscópios; padrõesc; painéis; dor; afastadores de peles das unhas;
náuticos cient_ficos; aoarelhos pasteuri- síveis, bares de; fusíveis, chaves de; ga- de aparelhos elétricos; panelas de pres- afiadores de lâminas de barbear;
dores; aparelhos projetores; aparelhos baritos; galactômetros; galvanõmeteos; são; panelas elétricas; pantõmetios; para- afiadores de navalhas; águas de aflfazema; água de beleza; águas de
.eatdres; 'aparelhos radiofouiocs; apare- garrafas térmicase; gás, bicos autoináti, raios; passímetros; pedõmetras; pèndulos; colônia; água de lavanda.; águas de
áhos refrigeradores; aparelhos radiátele, cos de; gás, bombas para; gás, bombas penteadores elétricos; . pesagem; apare- quinas; águas de rosa; águas de
gráficos; aparelhos reprodutores de ima- para limpar tubos de; gás, bombas para lhos para; pesagem, instrumentos de: toucador em geral água para embegens; aparelhos reprodutores de sons: - provar; gás, contadores de; gás, difuso- pesos para balanças; picadores de uso lezamento de pele; jguas para maquiiparelhos sinadores; aparelhos soldado- res de; gás, dispositivos para lavar; gás, domésticos; «pick-ups»; pilha selétricas: lagem; jguas perfumadas; alfinetes
res; aparelhos sonoros; aparelhos tele. distribuidores de; gás, ioaões a; gás, for- ,phice-nez; pipetas; • pira:anel:1.os; airoscó, para cabelo; alisadores de cabelo;
'ãinicos; -apar-hos telegráficos, aparel nos a; gasogênias; gasametros; ge_sers; pios; pistola de pintar; plan.metros; pla- almiscar; almofadinhas; de cheiro;
-ihosterma;ploc-dis geladeira;' giroscópios; glob osgeográfi- nisférios; p:ugs; pluvlógrafos; pluviôme- amido perfumado; amoladores de
e navalhas; amônia perfu¡parelhos centi,adores; apitos não de aos: para ensino; glosbo terrrestres para tros; pluvioscópios; poiarimeiros; pda- lâminas
mada; aparelhos para alisar cabeoutras classes; aquecadorma aritoname- ensino; glocannetrom gnennonos; goniô- riscópios; potenciômetros; prismas; pro -. lo; aparelhos para barbear; aparecinematográficos; projetos de
o.os; aspiradores de ra5; assadores, ata metros; graduadores; gra:donos; grafó- jeteores
lhos para cachear cabelo; aparelhos
toclaves; automáticas - chaves; baterids; metros; grafonolas; gramoiones; grava- filmes; projetores de imagens; projeoctrs para cortar cabelo; aparelhos para
aalanças; balcões frigia-alceis. .baiizas; dores; gravantaros; gravoscópios; grupos de luz; propulsores; prumos; pulveriza- escovar cabelo; aparelhos para frizar
aarógra•os; 13 . .r .õmetros; bazinictros; ha, conversores; harmonômetros; hectógra- dores, não de outras classes; quadrantes: cabelo; aparelhos para ondular catedeiras de uso doméstieo; baterias; brii grafos; hectograno; hectoésteres; . hectõ- quadres "de eletricidade; queimadores de belo; arminhos para pó de arroz; atojamins; binóculos; bacias; bobinas; bom rnétros; heliégrafo; heliolondgrafo; heli- óleo; queimadores elétracos; radiofonos• matisadores de perfume; bandolina;
das de ar naomec ânicas; boroletas au, cóantros; helicografo; be.ióinetros; heliso- rádio:; reatores; refletores; refrigeradores; barbas postiças (exceto carnavalescas); batom; bigodes Postiços (ex,iomáticas; ules elétricas; buzinas, beis- cópios; heliostatos; helioterinómetros, her- aparelhos; registradores de ar; registra- ceto carnavalescos); borrificadores
>olas; butirõmetros; caixas automáticas bários didáticos herõmetros hidrantes; hi- regadores automáticos; registradores de de perfume; brilhantina; cacheadonão de outras classes; ca;ibradores; cá. dráulicos; aparelhos; hidrobare,metros; dores de atmosfera; registradores de res de cabelo carmin; carminados de
maras de aparelhos; ia-atuaras fotográfi- hittrodinamcimetros; hidrógrafos; hidrôme. péso; registradores de pressão; registra toucador; cêra depilatória; cosméeas; câmaras frigoríficas; câmaras de ci- tros; hidrortatos; hidrotimetéos; higróme- dores de tempomeg istradores de tensâta ticos; crayon para maquilagem; creaema; câmara de televisão; campainhas tros; higroscópios; hipsõmetros; hodâmc- registradores de tiragem; registradores mes para toucador; cremes para masalétricas; carregadores automáticos; car aros; holofotes; horizontes artificiais; - de tráfego; registradores de trânsito - sagens; cremes para pele; cheiros;
-egadores pneumáticos; cartas astrográ- «horse singers>>; incubadoras; indicadores (borobletas); registradores de velocela cílios postiços; corantes para cabelo;
corantes para pele; 'cortadores de
ficas; cartas geográficas; cartas náuticas; automáticos; indicadores de detenção de de: registradores para veículos; registra- unha;
csmeticos; cristais para banho;
chapas de aparelhos metricas; chassis, curto-circuito; indicadores de apareihos dores autoniáticos; reepstro.s para agua• dentifrícios; depilatórios; desodoranchaves automáticas; chaves de alavana elétricos; indicadores de corrente; indi- registro para canais; :egistros para gna. tes; dissolventes para toucador; elicas; chaves elétricas; dm, es tr a gnéticas, cadores de elevadores; mcdcadores de es- registros para luz; registros para vapor xir para pele; emulsõe$ para toucachocadeiras; chuveiros elétricos; cidõme- capamento; lndciadores di flexaes; indi- régistros telegráficos: ré-ruas graduada,: dor; esmaltes para unhas; essências
prfumadas; xtratos ptfumados; szros; cinematógrafos; ciinõmetros; claracadores de fõrça motaz; • indicadores de relay ou selais: relOgios eia geral (ia
dores; Colimadores; calorímetros; coman- nível; indicadores de pêso; indicadores clusive solares); rcômetros: reostatos, côvas d toucador para banho; sdos à distância; combustores de gás; - de preços (taxímetros e similares), in- reotomo; raso- tências; rat.ticadores; seis- côvaá d toucador para cabelos; esaompassos (exceto para desenho); co- dicadores de pressão de gás; indicadores xilofones; seismografos; seirmoscópios; se cêvas de toucador para cílios, escôvas de toucador para pestanas; esmutadores; condensadores; contadores
de pressão de vácuo; indicadores de lecionadores; semáforos; saias de alar- côvas de toucador para sombranceautomáticos; contadores de rotação; consinalizta,ão
lhas; escôvas de touvador para rouquantidade; indicadores de tensão; indi- ma; sereias de aviso; setas de
versores; coornatógrafos; sogneteleiras; cadores para motores; indicadores para elétrica; sifões; sextantes; s:nais de trán- pas; escôvas de toucador para unhas;
cometas elétricas; cornetas para veículos,
válvulas; injetores; inseticidas não agrí- s:_to; sinala-dores; sinaleir , s de direção; estojos de barba; estojos para 'macorrentes de agrimensor; cortadeiras de colas -apa relhos; inseruanentos de cál- s¡ncronizadore.s; sinescanioa sirenes: sis- nicure; estojos para tratam r nto .de
fotografia; cristais de rádio: cromastocó- culos; instrumentos de contrôle mecâni niofone; sismo. copios; sistema:, de alar unhas; eter perfumado; para toucapios; crontagrafos; cronómetros; cursame- co; instrumentos de físmam instrumentos ma; sistema de comunicação: s'sterna de dor; estratos (perfumes); ferros patros; densímetros; descascador e s de uso matemáticos: instrumentos náuticos cima contrôle; .sirtema de sinalização; sistcoaa ra frizar cabelo; fios para limpeza
de dente; fivelas para cabelo; fixadoméstico; despertadores; dials; diafragtificos; intercomunicador es; interruptores de som: satõmetros; so:clarlari s elétricos. dores para cabelo; fixados para b'godinamômetros;
discos
automáticos;
mas;
isoladores; isolantes, fitas, kaleidoscópios;. socmetes: sorveteiras: suportes de apa- d:s; fixadores para cílios; fixadores
discos fonografados; discos gravadta;
lampiõe .s; lan- re,hos elétricos; tacômet r o.; taqueórne- para pestanas; fontes de toucador;
discos para cálculo; discos sonoros; dis- lactoscópios; lâmpadas;
ternas;
de
pilhas;
lanternas
elatricas; lan- metros: taxímetros; tela:emes; telégra f o:- . fumigações perfumadas; ganchos paa
cos " telefônicos; distribuidores de eletri- ternas
as :lensém¡etros; len- telémetros: telescópios; mic a :sare: ielevi ra ondular cabelo; gelatina para tou:
simples;
1d-reli
cidade; dispositivos mecânicos ou elétricador; geléias de toucador; geléias
ter; linímettos; linigrafos; liquidificadores; sores; teodd'ito: termo-me s ; tarmômetros
glicerina perfumada;
cos para cortinas; -ducras; ebulidores; lisimetros; lucímetros; I tinetaes; lupas; jus- não clínicos; termoteópios; termostatos; perfumadas;
glicogelatana pasra toticador; goma
ecobatirnetros; ejetores; eletróforo; ele'Tas maçaricos; macrômetros; magnetó- tiralinhar4 otca-discos; tomaalas, tarriet- para cabelo; gorninas para toucador;
troscópioss enceradeiras; equipamentos de
ias autornáticasá tornejais cle compres gram pos para - cabelo; ,inalantes peraparelhos elétricos; aquiparnéntos para gsafos; magnetômetros; manipuladores;
maniimetros; mapas astragrálicos; mapas são: torradeiras; torraciores; toctacleiras, fumados; nso; lâminas para
sincronização; espelhos para instalação
de astronomia; mapas geográficos; mapas transferidores; transistores; trenas; ;r pés barba; lanolina . perftimada; lançaelétrica; espectroscópios; espetógrafos.
marítimos; mapas náuticos; máquinas de aparelhos latográçicos; tubos ac eista perfume. (exceto de carnaval); lápis
espremedores de uso doméstico; esqua.
afiadoras, de uso doméstico; máquinas cos; tubos aconduits»; yd:maneamos; vá:- para barba • lápis para bigodes; lápis
clio, exceto para desenho; çstabilizadores cinematográfic a sa ináquinas cortadoras, vulas de comporta; oálvulas tietriass; para cílios; lápis para maquilagem;
de pressão; estabilizadores de voltagem; de uso doméstico; maquinas de- fazer varas graduadas; varigralos; veloc me- lápis para lábios: lápis para pestanas; lápis para sambrancelhes; leites
estadias; estadimetros; estenôm e tro s; escafé, de uso doméstico; náquinas de 'a- troe; ventiladores; vibradores; ci -cosi
pele; .. limas para
tereoscópios; estereografosc. ó p tos ; este, var legumes, .cle uso doméstico; máqui- metros; voltâmetros; voltímetro-5; olume para embelezar a
unhas; líquidos p ara uso toucador;
reômetros; estereoplanimetros: estereopti.
na de lavar pratos, de uso doméstico. tros; olumenômetros wattametros voiu. lixas para unhes; laçoes pa a a toucacons; estesiómetros; eststõinetros; estimetros; volumenôme'ros; wattômetros; dor; luvas para banhos; máquinas
cadores, aparelhos; estilõmetrcs; estrada máquinas de moer ou picar carne, d,
para alisar cabelo; Máquinas para
z anos cóp los
uso doméstico; máquinas de moer ou pià ferro, aparelhos para ;estrada de fer-

ZUL

Sexta-feira 10

DIÁRIO OFIC!AL (Senào In)

Janeiro de 1969 341
cachear cabelo; máquinas para co r•
venalis para veterinária; para lustrar e polir; tochas de cera;
tar cabelo; máquinas para escov ar ria; aelonis
sais para adubos; preparados vela de sebo; céra; espermacete e nas para toucador; geléias de touca.
cabeça; máquinas para secar cala e- adubos;
contra
aftosa;
preparados para afudar-; geléias de toucador; geleias perestearina
lo; mucilagem para sombranceina s;
fumadas; glicerina perfumada gliinsetos; aglutinadores quimi°areias, perfumada; óleos de bab (a- gentar
cos; sanitários e veterinários; água
Classe 2
cogelatina para toucador; goma pa.
sa; óleos para banho de mar; ate os de
caldesinfetante; água de jovel Artigos: Substâncias e preparações ra cabelo; go/ninas para toucauoa;
para cabelo; óleos para cabelo (n ao para
água de potassa; químicas usadas na agribultura; na, grampos para cabelo; inalantes per..
medicinais); óleos perfumados; . o n- água veterinária;
oxigenada desinfetante; águas horticultura;
duladores de cabelo; papéis empo a- sanitárias;
na veterinária; e para fumados; incenso; lâminas para barálcalis;
alcés; aIcina; fins sanitários : absors entes •quimi- ba; lanolina perfumada; lança-pordos para toucador; papéis perfum a- altéa; alúmen;
amónia; banhe" aara cos de poeira; acetatos; icetatorse- flane (exceto de carnaval), n ap's
dos; pasta dentifricias; pastas pa ra animais; preparados
para clasiruir fito; ácidos; adesivos medie
barbear; pastas para canelo; past i- 'animais nocivos; pós para
ranento- para barba; lápis para bigodes; tudesinfetar sos veterinários; adonidina o'ara
ve- pis para cílios; lápis para inaqulialhas de cheiras; perfumes; pent, s; e lavar; antífungas; arseniatos;
ar- terinária; adonis venalis para vetegem; lápis para lábios; lápis cara
pertumes em geral; pestanas postiça s; sênio; bá,ctericidas; bálsamos; barapetróleo para toucador; pinças d e. ticidas; barrilha desinfetante; ben- rinária; adubos; sais para adubos; pestanas; lápis para sobrancelhas:
toucador; pinças para pestanas; pin - zoato de sódio; bicarbonato de sódio; preparados contra aftosa; prepara- leites para embelezar a pele; limas
para unhas; líquidos para usc couças para unhas; 'pincéis para barba ;
desinfetante; cálcio; carranatici- dos para afugentar insetos; agluti- ca.dor; lixas , para unhas; loções papirucas; pinturas para cabelo; bigod es car
das; cêras para enxertos; carvões nadares químicos sanitários; e vete- ra toucador; luvas para banhos; mabarbas e pestanas; pinturas para ro s- para tirar cheiro de geladeira; cia- rinários; água de cal desinfetante;
to; pó de arroz polidor de unhas n, eto; cloretos; ciordformio insetici- água de jovel para veterinária; água quinas para alisar cabelo; máquinas
pomada não medicinla para cabelo da; colas; defumadores; desinfetan- de potassa,; água oxigenada desin- para cachear cabelo; máquinas para
pomada não medicinal para a pele tes; desodorantes sanitários e para fetante; águas- sanitárias; álcalis; cortar cabelo; máquinas para ascopós para limpeza dos dentes; pó geladeiras; desodorisantes; fertili- aloés; aloina; altéa; alúmen; amó- car cabelo; má-quinas para secar a
para polir unhas; pós para uso e
zantes; fcrmicida; fungicidas; permi- nia; banhos para an:mais; prepara- belo; niucilagem para sobrancelhas:
toucador; pampos para pó ie arroz eidos; inseticidas microbicidas; sa- dos para destruir animais nocivos; obreias, perfumadas; óleos de babopós para desinfetar e lavar; and- sa; óleos para banho de mar; óleos.
preparados para cabelo; produto
bão desinfetante;
sabão para fins fungus;
arseniatos; arsên:co; bacte- para cabelo; óleos para pele (nao
para maquilagem; púcaros de touca - veterinários; soda cáustica;
vacinas
ricidas; bálsamos; baraticidas; bar- medicinais(; óleos perfumados; ondor; pulverizadores de perfumes; rê unguentos
rilha desinfetante; benzoato de aó- duladores de cabelo; papéis empoades para cabelo; regenadores nã o
dio; bicarbonato de sódio; cal desin- dos para toucador; papéis parftunamedicinais do cabelo; removedores cl e
fetante; caldo; carrapaticidas; ce- dos; pastas dentifrícias; pastas p,/aa
cutícula; rouge; sabões • dentifrícios
Ns. 867.158-161-162-154
ras
para enxertos; carvões para tirar barbear; pastas para cabelo; paatisabões para barba; sabões perfuma
cheiro
de geladeira; cianeto; • clore- lhas para cheiros; perfumes; pernas;
dos; sabonetes não medicinais; sabe
tos; clorofórmio; inseticida; colaa; perfumes em geral; pestanas po stineteira; "sachets"; sais perfumados
defumadores desinfetantes; desodo- ças; petróleo para toucador; pinças
saquinhos de cheiro; secador de ca rantes sanitários e para geladeiras; de toucador; pinças para pestanas;
belo; "shampoos''; sombrancelha s
desodorisantes; fertilizantes; formipostiças; tabletes para limpezar d e
para unhas; pincéis para barcida; fungicidas; germicidas; inseti- pinças
unha; talco' perfumado; tesouras para
cidas microbianas; sabá-5 desinfetan- ba; peruoas; p inturas- para cabe:o,
unhas; tijolos; para unhas; tintura
te; sabão -para fins veterinários; bigodes, barbas e pestanas; pinta-as
para cabelo; tónicos 'capilares não
para rosto; pó de arroz; polidor de
soda cáustica; vacinas;
medicinais; tranças de cabelo; traunhas; pomada não medicinai para
unguentos
vessas para cabelo; • unhas postiças;
cabelo; pomada não medicinal p.,ra
vaporizadores de pó de arroz vapoClasse: 48
a pele; pó para limpeza dos dentes;
rizadores de perfume; vaporizadores
de talco; vasos de toucador; vernizes
Ardgos: perfumarias, cosméticos, de pós pra polir unhas; pós para uso
• para unhas; vinagres aromáticos
toucador a saber: absorvente de uso. em - toucadora pompos para po
toucador ; meteria para toucador; arroz; preparados para cabelo, proClasse: 45'
afstadoreá de peles das unhas; afia- dutos para maquilagem; ,púcaros ae
dares
dares de iãmina.s de. barbear; afia-- ;O =dor; pulverizadores de perfuArtigos; Abrasivos; água sanitária.;
dores -de -navalhas; águas de alfa-. mes; redes para cabelo-; regenerado.
alvaiade para limpeza; alvejantes;
Requerente: Cruz Azul Química
zema; água, de beleza; águas cie co- res não medicinais do cabelo; remoamido para lavanderia; anil; areia
Ima para polini tifo; barrilha para
Sociedade Anónima
lônia; água de lavanda. águas de vedores cio cutícula; rouge; sabões
Local: São Paulo
quina; águas de r osas; águas de tou- dentifrícios; sabões para barba; sa-nille
lavanderia; boneca de cêra para .poClasse 1
limento; brunidores; buchas para pocado em geral; águas para embe- bões p erfumados; sabonetes não melir; cêra para lavendariar -para con- Artigos:
Como marca genérica lezwnento; de peie. ;águas para mu- dicinais; saboneteira; "sa.chets' ; sais
servar, lustrar e polir; composições produtos químicos para todos os fins cilagem, águas perfumadas; alfinetes p erfumados; saquinhos de cheiro;
p ara conservação de móveis e utensíindustriais
para cabelo; alisa-dores de cabelo; secador de cabelo; "shampoos' ; solios; composições para lavagem; para
almisear; almofa.unhaa, de cheiro; brancelhas postiças; tabletes p?, 'a
Classe
46
limpeza de móveis e utensílios; deteramidos perfumados; ammadores de limpeza; de unhar talco perfumado;
gentes; esfregões; para polir; esme- Artigos: Abrasivos; água sanitária; lâminas e nave-311as; amônia perfu- tesouras para unhas; tijolos; pai a,
ri!; esponjas de aço para. polir; es- alvaiade para limpeza; als,ejantes; mada: aparelhos para alisar cabelo; unhas; tinturas para cabelo; tón.-ponjas quimicamente preparadas amido para lavanderia; anil; areia aparelhos para barbear; aparelhos cos capilares não medicinais; trarna.s
para polir; féculas para lixivia; fia- flua para polimento; barrilha para para cachear cabelo; • aparelhos para de cabelo; travessas para cabe.o:
nela quimicamente preparada .para l avanderia; bçneca de cera para po- cortar cabelo; -aparelhos para esco- unhas postiças; v ap orizadores de pó
limpeza; fósforos; goma para lavan- limento; brunidores; buchas para po-, var cabelos; aparelhos para frisar de arroz; vap orizadores de perfume;
deria; graxa para couro ; sapatos; lir; cera para lavanderia; para con- cabelo; aparelhos para ondular ca- vaporizadores de talco; vaso de toumadeira,, etc.; giz para sapatos; hi- servar; lustrar e • polir; • composições belo; arminhos para pó de arroz; cador; vernizes para unhas; vinagres
dróxido de sódio; • liquides detergen- para brilho; composições para con- atomatizadoies de pariu .. .na; bandoliaromáticos
tes; lixívia; lixa; produtos para • lus- servação de móveis e utensilIos; na; barbas portiças (exceto carnavatrar,' lã de aço para polir; massas composições para lavagem; para lescas); batom; bigodes postiços (exN9 867.165
para brilhar; para lustrar; para po- limpeza de móveis e utensílios; ae- ceto carnavalescos); bottificaclores
lir; material abrasivo para polir; tergentes; esfregões para polir;. es- ceto carnavalescos); borrificadores
oleina para lustrar; óleos para lus- meril; esponjas de aço para polir; de perra:ia; brilhantina; cacheadores
trar; para limpar móveis e utensílios; esponjas q uimicamente preparadas de cabelo; carmlm; carminados de
Palha de aço para; poria de sílex; de para polir féculas para lixivia; fla- toucador; cra depilatória; cOsmetiM A Q 11 E
vidro; de esmeril; quimicamente pae- nela q uimicamente prepara para cos; crayon para mucilaáem; creIndtis
tria
parada para tirar manchas; pastas limpeza; fósforos; goma para lavan- mes para toucador; cremes para
Brasi I eira
para dar e conservar brilho; para deria; graxa para couro; sapatos; massagens; cremes para
,
pele;
cheilustrar; para polir; polimento. para madeira-; etc.; giz para sapatos;
couro; madeira; sapatoS, etc.; poma- hidróxido • de -sódio; .1íquidos deter- ros; cílios postiços; corantes para Requerente: Alaguei — Importadora
das para dar e conservar brilho; para gentes'; lixívia; lixa; produtos para pele; cortadores de unha; cosméticos;
b Distribuidora de Auto Peças
para banho; dentifrícios; delustrar; para polir; pós para dar e lustrar; lã de aço para polir, massas cristais
pils ;táricts; desodorantes . dissolvenLimitada
conservar brilho; para .lava°r; para para brilhar e• lustrar; para polir;
lustrar; para polir; potassa; prepa- material abrasivo para polir; oleina tes par atoucador, elixir para pele;
Local: São Paulo
rados para dar • e conservar brilho; para lustrar; pára lanp•ar móveis e emulsões para toucador; esmaltes papara lavar; para lustrar; para polir; utensílios; • palha de aça para polir; ra unhas; essências p erfumadas; exClasse: 8
paa a tirar manchas; para tirar fer- pano de sílex; de vidro; de esmeril; tratos p erfumados; escovas de toucador
para
banho;
escovas
de
tourugem; sabão 'comum;
sabão de quim:carnente preparado para tirar
Artigos: acessórios elétricos e demais
areia; saponáceos; silicatos para la- manchas; 'pastas para dar e conser- cador para cabelos, escovas de tou- artigos para veículos a saber:
acencador
para
-ailios;
eacovas
de
toucavanderias; soda cáustica; sulfato var brilho; para lustrar; para palir;
dedores de cigarro; alto-falantes; andor
para
pestanas;
escovas
de
toupara lavanderia; tijolos para brilho polimento para couro; madeira; sae po l imanta; t.inta para, lustrar e pa--- patos, etc.; pomadas para uar e cador para sobrancelhas; esco aas de tenas; baterias; bobinas; businas;
celibradores de pneus; carregadores
L ; tochas de cêra; vela de sêbo; conservar brilho; pari lustrar; para toucador para roupas; eacovas de tou- de
bateria; c ondensadores; cometas;
e s. perrnacete e estearina
cador
para
unhas;
estojos
de
barba;
polir; pós para •dar e conservar o
cristais de rádio; extintoras de inestojos
para'
manicure'
.estojos
para.
brilho; para lavar; para lastrar;
Classe: 2
cndio; faroletes; faróis, fusívtis; grapara polir; potassa; preparados para .tratamento de unhas' etc perfumado vadores de fita; lâmpadas; lanternas;
Artigos; Substancias e paeparações dar e conservar brilho; para lavar; ler ia toucador; extrtos (perfumes); medidores
de g asolina; medidores de
(1, 1 rii:aas usadas na agricultura; na para lustrar; para palir; país. tira: amTos para frisar .ai-elo; fios para
medidores de temperatura;
peza de dente; f)velas para cabe- pressão;
c-ali/ira; na veterinária e para manchas; para toar .ferrua
. em; sa- 10: fixado] es para canelo; fixadores medidores de óleo; rádios; relays;
t na saniPários; absorventes químicos bao comam; sabao da are:a, saaeoaãpai mgodes; fixadores par acilios; relógios m arcadores; . reostato,s; se-•
d. rceica; acetaws; acetatoarsnito; ceos;
s 1.catos para lavarderies;
Pc'dus.
medicamentosas vea da cáustica; su'fato para jaaes so- fiz .dores pala p estanas; fontes de raias de alarma; sinaleiros de- dure.
cador: la irnigacões perfumadas, ção; sirenes; tacômetros; taxímetros;
terinarica; adonidina para veteriná- tijolos para brilho e p)limen.o;
- toca-discos; velocímetros;
ganchos para . ondular .
cabelo; gelati-

ventilad'orea

_

_

.

alla 867.166-169
SAINT HONOR
Bras:alei:rã.
Inaaistria
ftequerente: Manufatura e Confecaíses
Saint Honoré Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: fias em geral pára tecelagem e para uso comum, linhas de
costura, para bordar, para tricotagani (exceto barbante) a saber: algodão — fios; amianto para tecelagem — fios de; bordar •— fios de
linha para; cânhamo para tecelasein
a- fios de; carretéis de linha: celulose para tecelagem fios de; coOer — linhas de; costura — linha
de; crochet — linhas de lã para;
eia~lásticos para tecelagem — fios de;
alos de celulos apara tecelagem; fios
de uso comum a saber: fios em getra5 para tecelagem; fios plásticos
para tecelagem; fios de serzir; juta
para tecelagem — fios de; lãaa — fios
de; linhas para bordas; linhas para
cozer; linhas para tricotas; linhas
para tecelagem — fios de; novelos
de lã; novelos de linha; naylon para
tecelagem — fios de; pêlos para tecelagem — fios de; plásticos para
tecelagem — fios de; rayon para tecelagem — fios de; sêda — fios de;
tecelagem — fios para; tricotar —
fios, linhas e lãs para
Classe:
Artigos: tecidos em geral a saber:
aparas de tecidos; batista; borracha
— tecidos ent.raneados de; carvão
para revestimentos; fazendas em peças; fulr; linhagem; morim; musselina; organdi; paco-paco; pano-couro;
panos em peça para qualquer fim;
percal; percalina; retalhos le tecidos; sarja; sarjinha; taf saar; tecidos em geral; tecidos para quaisquer
fins de peças; tecidos revestidos de
~qualquer material; telas em peça exceto de metal, resultantes de tecelagem; tussor; veludos
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta, a sêda, lã e outras
fibras, não incluídas nas demais
classes a saber: adôrnos de pano;
algodão para alfaiate; atacadores;
ataduras (exceto para fins medicinas); bicos; bolsas; bordadas; borlas; braçadeiras; brocados; cadarços;
capas para móveis; capas paraaraquetes; capas para instrumentos musicais; carapuças (exceto vestuário);
chumaaos de algodão; coadores de
café; cobertas não de outras classes;
coberturas para cavalos, para piano-;
cordões de qualquer tecido; debruns;
droquetes; elásticos para vestuário;
enchimentos de pano; enfeites de
pano; entremeios; entretelas; estopas
de algodão para alfaiates; etiquetas
de pano; feltros para limpeza: festões;' filtros de pano; fitas; fitilhos;
flanelas para limpeza; franjas; galardates; galões; laços; mechas; mochilas; mantas. (exceto quando vestuá-aralQ); mortalhas; nastros; nesgas; ombreiras palmilhas; passamanarias;
passamanes; pavios; pingentes; poráPons; protetores de pano para colchão; rédeas de qualquer tecido; rendas; ,sacas; sacolas; sacos; sianinhas;
Butaches; tampos não de oupras elases; telas para. bordar; tiras; viezes;
xergas
Classe: 36
Artigos de vestuário de tôda sorte,
lnclusive de esporte, para homens, senhoras e Nrs, crianças, a saber: abrigos quando vestuário; agasalhos; alparcatas; alvas; anáguas; aventais;
aby-doll; barretes; batas; batinas;
boleros; bonés; borzeguins; botas; bobermudas ; blusas; blu sões ; boinas;
tinas; cachecols; cachenez; calçados:
teças; calainhas; calções inclusive
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Para esporte; camisas; camisas de
iôrça; camisas pagão; camisetas; camisolas; camisolões; canos de botas
(perneiras); capacetes; capas; capates; carapuças; cartolas; casaco; casacas; casquetes; casulas; ceroulas;
chales; chapéus; chinelos; chuteiras;
cintas; cintos; cinturões; clergiman;
colarinhos; coletes; combinaçõe s,: corpinho; cuécas; cueiros culotes; dolmans; dominós; echarpaS; espartilacts; estca.aç; fantasias: fardamentps;
ardas; fraldas; fraques; galoca ;
gorros; guarda-pó; gravatas; liábitea:
jaonas
; jaqueta; ia auetões ; l sri aos ;
a,
librés: ligas; lirraeries; luvas; maillots; mandriões manípulos; mantas de
uso pesso a l; manteaux; manda
mantes; martas; martinhas; meias;
meias confecções; modeladores; palas (ponchos leves): paletés; paritnf as ; paramentos; peignoias; pel crina ;
vestuário; perneiras;
pele quando
peus;as; pijamas; peitilhos; peitos;
polainas; ponchos; puloveres; punhõs;
quépis; quimonos ; regalos; rena rds ;
robes de chambre; roupas branca; de
uso pessoal; roupas de baixo; roupas
feitas; roupas para esportes; roupas
Para operário; roupões; saias; sandálias; .sapatos; sôbre-pelizes; solldáus;
shorts; shooteiras; slaks; sobretudos;
stainas; soutiens; suéter; sungas; suspensórios; tailleurs; talabartes: tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; uniformes; vestidos; vestimentos
para trabalhadores; vestuários; véus;
•
vasons
N9 867.171

C' G

11

KAS

Indústria Brasileira
Requerente: "Gilka's" — Mod a e
Confecções Ltda.
Local: Guanabart
• Classe: 36
Artigos de vestuário e roupas feitas
em geral: agasalhos, anáguas, bermudas, blusas. blusões calças, camisas,
camisolas, combinações, cuecas, saias,
casacos, jogos de lingerie, maiôs, paletós, pijamas,
saídas
de banho,
shorts, ternos e vestidos

N° 867.177

N9 867.170
MANUFATURA E CONFECOES SAINT
HONOR É LTDA
Requerente: Manufatura e Confecções
Saint Honoré Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Nome de Emprêsa
N ? 867.174

(URUBRAS.
ProdutoR Wirnntinióà
Rassaerente: Urubra S.A,'Produtos
Alimentícios
Local: Guanabara
Classe: Nome Comercial
N° 867 .180

Requerente: Indústria Fluminense de
Tintas Ltda.
Local: Estado do. Rio
Classes: 1 — 16 — 28
Agua-rás, thiner, óleo de
Classe 1
linhaça
Classe 16 — Tintas e vernizes para
pintura de psredes e. esquadrias
Classe 28 -- Tintas plásticas para.
pintura
Ns. 867.175/170

f

/

1413DICOR
Requerente: Medicor Miivek
Local: Tvai, Hungria
Classe: 8
Artigos: Lâmpadas para Anfiteatros e
Salas de Operação, Lâmpadas Oftálmicas, Aparelhos de Raios-X e partes
dos masmos
Classe: 10
Artigos: Aparelhos, instrumentos e
utensílios para diagnós.icos, cirúrgicos, médicos e dentários (inclusive seringas, agulhas hipodérmicas e para
cirurgia, máscaras para respiração e
para narcose), máquinas, aparelhos e
utensílios terapêuticas, lâmpadas Para
anfiteatros e salas de operação, lâmoftálmicas, aparelhos de
padas
Raios-X e partes dos mesmos
Classe: 21
Artigos: Veieulos providos com apa:Talhos de RaiosxX e Ambulâncias
•
Clasr: 40
Artigos: Móveis Especiais para Hbspitais e consultórios médicos e dentários

i as, . „iimon,
Reqtierenta:
Comércio e Indirtria Ltda.
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classe: 41
Artigbs: Rações balanceadas para
animais, soja, alfafa, alpiste, cevada,
girasol, rações alimentícias para animais, aves abatidas, farelo

Indústria Brásileirá

NQ

8E6.678
Requerente — Chamex — Indústria O
Comércio Ltda.
Local - São tlaulo
Classe — 47
Artigos — combustíveis e lubrificantes
N9 8 A P RMO

CHAN EX - Indústria'
e Comárc:3 L.

I
N9 837.176
Classe: 50
Serviços de Planejamento, Construção
e Equipam-cato de Hospitais, de Anfi- Requerente — Chamex — Indústria
teatros e Salas de Operação e de Cone Comércio Ltda.
sultórios Médicos e Dentários
Local — São Paulo
Nome Comercial
N9 867:177
N9 866.680

ZER
-Requerente: "Cilia.
Confecções Ltda.
Local: Guanabara,
Classe: Nome de Einprasa

e

tndústria Brasileira

Professor. Zerbint

Requerente" Ombra S.A. Prodittos
Alimentícios
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Na classe

Requerenhe — Condomínio do EU
fido Prof. Zerbini
Local — Guanabara
Título de Estabelecimento
Classe — 33

N9 867.178

N° 866.681

N9 867.1'

441"
Indústria Brasileira

Edifico

Requerente: Indústraa Fluminense de - Indústria Brasileira
Tintas Ltda.
V.eauerente: Urubra S.A. Produtos
Local: Estado do Rio
Alimentícios
Classe: 1
Local: Guanabara
Classe: 41
'rara
Serviço: Preataaão d?
Na classe
Arta
tura tintas para pla . u.a sia 6_3,1

RODRSP
Local —.Guanabara
Classes — 1 — 2— 3.— 4 — 5 —
9 — 10 — 12 — 13 — 14 — 15 — 1€
17 — 18 — 19 --- , 20 — 22 — 23 — 29
25 — 26 --- 27 — 28 -- 29 — 30 -- 31
4í
90 41
36
35
34
32
43 — 44 -- 45 — 46 — 48 — 49 e 5C
Artigos — Artigos das classes
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N9 866.682

N9 866.687

N9 866.694

INDOSTRIA BRASILEIRtt

Requerente - Luiz Nevai dos Santos
Requerente
Ceralista Itegina InLocal - Guanabara
dústria e Comércio Ltda.
Artigos - Agua ráz
Local - Goiás
Classe - 41
N9 866.695
Artigos - Arroz e feijão

e Desenvolvimento
Requerente - Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
ADESG
Local - Guanabara
Artigos - Jornais, revistas, albuns
Impressos, anuários, catálogos, crôfolhetos, livres,
nicas impressas,
programas de ra,cilo e programas de
televisão

1\1 9 866.689

BA t< E

Mundn da Criança
Requerente - Editôra Delta S.• A.
.Local - Guanabara
. Classe - 32
Artigos
Almanaques, ábuns impres•
sos, anuários, calendários, catálogos,
crônicas impressas, discursos impressos, folhetos impressos. folhinhas impressos, histórias impressas, jornais,
livros, músicas impressas, peças cinematográficas, peças teatrais, poesias impressas, programas de circo,
programas ' de • rádio, programas de
televisão, programas impressos, propaga.nda impressa escrita, prospé ritos
Impressos . peritos, revistas impressas,
romances impressos, roteiros impressos de filmes e de peças teatrais.
"scripts" de cinema, de teatro, de
rádio e de televisão

Requerente - Empresa de Transportes e' Guarda Móveis Saenz Pena
Ltda.
Local - Guanabara
Serviço - Serviço de transportes de
cargas em geral por via terreátre.
guarda móveis e mudanças para qualquer p arte do território' nacional ou
do extrangeiro
N9 866.690

MALIWIIA
SUPERSPORT

Requerente: Malharia Supersnart
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36
•
Titulo
W 866.699

ti

ICELESTE"
Ind. Brasileirw

zvol~LIADA'SWA,

Requerente -- Wilson Vai mia da
Silva
Local -- Santa Catarina
Classe - 41
Artigos - Farinha de Mandioca

Requerente: Tecidos Celeste Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
..
Artigos: tecidos de a lg odão, tecidos
de alpaca, aparas de lados, tecidos
Requerente - Emprêsa de Transpor- de caroá, opala, tecidos de cetim teN9 866.686
tes e Guarda Móveis Sanes Pena cidos de crepe, teôidos' de cretone,
Ltda.
tecidos de Malha tecidos de linho.
Local - Guanabara
tecidos de sêda, sarja, sarjinha. veludo, tecidos de ramy, tecidos de
Classe
33
nylon, tecidos de gorgorão, linhagem,
Classes - 26 e 33
tecidos de jersey, tecidos de cetim,
Requerente - Condáninio do Edimusselina tecidos de flanela, tecidos
Titulo
.
ficio Auser de gase teciebas de celulose, tecidos
Local - Guanabara
de amianto tecidos de revestimentos
Classe - 33
N9 866.693
e reta lhos de tecidos .
Título
N9 866.700

Requerente - tlton - da Silva
Local - Guanabara
Classe - 33
Sinal

Requerente: Sapa, Mereaac „alie
Limitada
Locai São Pswo
Ciasse 41
N9 866.703

"BARBARENSV.
.1.nd. Brasileira
Requerente. Gráfica e tadliora
Barbarense Ltda
Local: São Pawo
Classe: 32
Artigos: almanaques agenaas boletins impressaa, folhetos, cat..:xiogoN,
trônicas impressas, livros. 'ornais,
p ropaganda Impressa e escri •o calendários, músicas impressas o , ?sal,
mpr•ssas, prespectos imprea,a ,
dicas telefônicos clesignaçã de tilemes, programas le radie e televisão,
publ icação irra) essa revistas e ,stxplementos juw 1,i• e El osi

0n4
.0' fomo.° ot picaucAor.

Ecli(icio Ana
OS- RNE'IN186E656"ADOS.

"SUPER MERCADO
CHIO"

SUPERSPORT
Ind. Brasileira

SAENS PEgJA"

11111 ."""' Int

N9 866.702

Requerente: Guacar Veículos Ltda.,
Local - Amazonas
Local: São Paulo
Classe - 41
Artigos - Café torrado e moldo e
Classe: 21
em grão
Artigos: automóveis e suas partes In•
tegrantes, veículos e suas partes inN9 866.696
tegi antes, caminhões e suas Parta
integrante,s amortecedores .de veicubos, dragas, engates, freios, carreta
" SAFIRA
renegues e suas partas integrantes,
direções
para v eículos. eixos de cilreInd. Brasileira
ça. de velculos, calotas, câmaras da
ar para veículos, amortecedores
Requerente: Safira - Indústria
(iões, bicicletas e suas partes fritei- .
e Comércio de Calçados Ltda. grantes. pedais de cai-nojo, ninas 0
Local: São Paulo
grantes,
pedais de câmbio, molas e
Classe: 36
rodas para vetzulos
Artigos: calçados para sentioras, cavalheiros e crianças
N9 866.706
N9 866.697

Requerente: mainaria. Supersport
, Limitada
Local: São Paulo
- Classe: 50
Requerente - Emprésa de TransporPrestação de serviços: acabamento,
tes e Guarda Móveis Sanez Lena
beneficiamento, estamparia, distriLtda.
buição, representações, importação e
Local - Guanabara
exportação
Classe - 50
Serviço - Prestação de serviços de
N9 866.698
transportes em geral, armazenamento
e encaixotamento
N9 866.691-92

ff
eltIMM

Requerente: Casa de Pneus Saci-ima/01
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 39
Artigos: pneus

GUACAR"
Ind. Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA

N9 866,684

WW

SACOMANI
' Ind. Brasileira

Indtisfr a Brasiieira

Segurança,

MOMO§

N9 866.701

RASTEX

Requerente - Ducarsil Ltda.
Local - Minas Gerais
Classe - Nome de Empresa
N9 866.683

N 9 866.685
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Requerente - A. Figueira & Cia
Ltda.
Local - Giianabara
Classe - 36
Artigos - Calçados

"SANTO ANDRÉ"
T2:re,s 9 ileira
aeoupr:ente: Souto André Indtistra
de Estolos ,oura Óculos L1/4cla
Loval . :-I ft0 Paulo
Classe 28

Artigos: esealos pl„sticus -ara. óculos

N9 866 704

MIC- MAC"
Ind. Brasileira
"

Req'uerente' Cera ae Cilça(ios
"Mie Mac" Ltda.
Locai: São Paulo
Custe' 36
Artigos: catçados
N9 tl66.705

"RODOX"
ind. Brasileira
iteuucrente:

te. cox Allahr.aiento
de Roaar Ltda.
Local: Saí_ Paulo
Classe 50
alinharaeatos de emas para
autos

"%o
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SEM GLOS NÃCUONALS
LEI n.° 5.443, DE 28 DE MAIO DE 19
• Desenho da Bandeira Nacional, em côres
•

Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estados
Hino' Nacional
— Parte para piano
.-- Partitura para orquestra, em Si 8 Maior
- Partitura para orquestra e canto, em cá Maior
-

Música. para Banda
Poema

Desenho das Armas- Nacionais, em nre
a Desenho das Convenções Heráldicas das Armas Nactonato

P Uesenho do Sêlo Nacional

DIVULGAÇÃO N: 1.050
•

PRE'ÇO: NCr$ 4,00

A VENDA

Na Guanabara
Seç'áo de vendas: Av. Rodrigues Alves. 11
Agência 1: Ministério da Fazenda
duende-se pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posei
Em Brasília
Na Sede do DIN

•

ratt0 DO NuA111lt0 DE 11.0JE: MIO 1,1

•••••...

