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PA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Expediente de 30 de janeiro
de 1969
Diversos
Omodox Watch Co. Limited (no
pedido de impugnação da marca
Omodox têrmo 532.627). - Defiro o
pedido de imptIgnaç,ão.
Octavio Germano Hellwig (no pedido de impugnação da marca Rainha térrno 474.993). - Indefiro o
pedido de impugnação.
AC Administração e Consultoria
Ltda. (no pedido de cancelamento
do registro 380.436). - Mantenho o
cancelamento.
Sociedade Técnica e Comercial Pro
Machina Ltda. (no pedido de cancelamento do registro 372.205). Mantenho o cancelamento. Cancele-se.
'-Exigência
N 9 543.814 - Waribishi Engenharia de Ziro Tekeda. - Tome conhecimento do parecer, o requerente,
de acordo com o art. 158 do CPI.
ffilnnnn••111111=

Divisão de Patentes
Rio, 30 de janeiro de 1969
Exigências
N9 145.282 - Indústria Brasileira
de Lançadeiras e Acessórios Ltda. ••••
Esclareça a razão social.
N9 118.536 - Enrique Grada Millán, Francisco - Argelós Placed e
Francisco Gracia Millan. - Mantenho exigência.
N9 119.517 - American Home Products Corporation. Mantenho a
exigência.
N 9 122.353
Meehanite Metal
Corporation. - Mantenho a exigen-

eia.

NÓ 128.528 - Montecatini, Societa
Generale Per L'Industria Mineraria
e Chimica. - .Mantenho a exigêneia.
N 9 129.756 -a- Esso Research and
Engineering Company. - Mantenho
S eXigência.
N9 129.968 - Shell InternationaIe,
Eesearch Maatschappij N. V. Mantenho a exigência.
N9 134.097 - Ves Farbenfabrik
Wolfen. - Mantenho a exigência.
N 9 134.891 - Vitório .Speretta. Mantenho a exigência.
N9 139.782 - Erio Perdia_ Man
tenho a exigência.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 141.383 - Pirelli - Sapsa ooejeta Per Azioni. - Mantenho a exigência.
IV 145.180 - Orchard Pader Company. - Mantenho a exigência.
• N9 149.376 - Compagnie de SaintGorain. - Mantenho a exigência.
N9 150.859 - Monsanto Company.
- Cumpra exigência.
77 9 156.665 - Ciro Costa Braga.
- Mantenho a exigência.
NY 157.154 - Ciro Costa Braga.
- -Mantenho a exigência.
N 9 158.660 - Ciro Costa Braga.
- Mantenho a exigência.
71 9 161.459 - Rodrigo dos Santos
e Hélio da Silva Chrysostomo. Mantenho a exigência.4
N . 161.822 - Atílio da Silva. Mantenho a exigência.
• N9 163.632 - Banco da Lavoura
de Minas Gerais S. A. - - Mantenho
a exigência.
719 163.676 - Francisco Carnaval.
• - Mantenho a'exigência.
N9 164.909 - Manoel Joaquim
Araújo e Armando Zambon - Mantenho a exigência.
719 164.947 - Francisco dos Sanhas. - Mantenho a exigência.
N9 165.016 • - Esso. Aesearch and
Engineering Con• aany. - Mantenho
a exigência,
N9 165.237 - Heitor Lopes dos
Santos. - Mantenho a exigência.
719 165.482 - Thomas Demetre
Michaleros. - Mantenho a exigência.
71 9 165.537 - Ramon Ubeda Pareiló. - Mantenho a exigência.
719 165.807 - Fernando Deferia°
Schwartz Kino e Diego Gueda Guillelmi. - Mantenho a exigência.
719 166.223 - L'Oreal. - . Mantenho a exigência.
719 166.357 - Djalma Sampaio fl-s
Reis,- - Mantenho a exigência.
N9 166.721 - Texima S. A. Indústria de Máquinas.
Mantenho a
exigência.
719 168.246 - Carmo & Filhó Ltda.
- Mantenho a exigência.
719 168.251 - Mário Vellenich.. Mantenho a exigência.
719 168.262 - Claus Jurgen Christoph Cordas. - Mantenho a exigência.
N9 168.401 - Nicolino Guimaráes
Moreira. - Mantenho a exigência.
719 168.845 - Fujin Wamagishi. Mantenho a exigência.
719 169.437 - Tosio Abe. •-.Mantenho a exigência.
719 169.546 - Lourenço Witts &
Cia. Ltda. - Mantenho a exigência:

(Alumínio Svizzero S. A.) (Swisa
Aluminium Ltd.) estabelecido na
Suíçt e em favor de Alumínio Indústria S. A. estabelecido no Brasil -4
Averbe-se o contrato de exploração.
719 169.634 - Herbert Rudolph Raul Transferência e alteração de nome as
titular de processo
Weisser. - Mantenho a exigência.
719 170.047 - José Augusto Iteeha.
Foram mandados anotar nos pro- Mantenho a exigência.
cessos abtixo as transferências e ala*
N9 170.083 - Cia. Industrial Ba- terações de nome.
co - Lambreta - Tratores - MáSociedade Industrial de Artefa toe
quinas - Veículos - Motores. - de Borracha Solnarbe S. A - Al•
Mantenho a exigência.
teração de nome da marca Soinarb4
719 170.167 J Manoel Fernandes. - S têrmos 609.950, 609.952 e 609.953.
Mantenho a exigência.
E. R. Squibb & Sena Inc
Trans.719 170.328 - Rodolfo lVfollik e Xe- ferência para seu nome dita marcas:.
Despacilina
r
nofon Katritsis. - Mantenho a exiegisian 246.731.
gência.
Tolserol registro 146.732.
Teragran registro 248.547.
Oposições
Dicristicina registro 252.739.
Piperzool registro 257.832.
Francisco Tavares Júnior (oposiFidmix registro 257.833.
ção ao têrmo 138.695) Mod. Man .
Omcilon registro 261.689.
Alcan Alumínio do Brasil S. A.
Siquil registro 263.857
(oposição ao têrmo 149.395 Mod.
Talcin regista, 267.332.
Ind.). .
Pengivet registro 276.007.
São Paulo Alpargatas S. A. (opoRubraton re cnstro 279,041.
sição ao têrmo 166.854 Mod. Ind.).
Climiton reg'stro 281.064,
Anatensol registro 282.548.
Rubrafer registro 287.047,
Naturetin registra 292.605.
Seção de Transferência.
Pentid registro 305.'732.
e Licença
Raudixin registro 315.941.
The Sydney Poss Co. - Transfe•
Rio, 30 de janeiro de 1969
rência para 'seu nome da marca Sprda
Contrato de exploração de marcas registro 278.577
Societé Anonyrne La 'Menta*
Por despacho do sr. chef eda seção foi mandado averbar o contrato Royale - Transferência ptra seu
nome da marca Rei Coroado terna)
de exploração das marcas:
544.937.
Agua Merck Okygenada reg. nú- n9Mead
Johnson & Company -3
mero 201.424
Transferência par seu nome da mar•
ca Poly-vifluor tarmo 596.968.
Ephetonin reg. 283.982
de propriedade de Emanuel Merck
Exigências
Affene Handelsgesellschaft, estabelecido na Argentina e em favor de C.
Laboratório Searle Sintético Ltda¥
Chimica Merck Brasil S. A., esta- - Junto ao reg stra 117.339 -- Pa•
belecida no Brasil. - Averbem-se os gue ataxa de anotação.
contratos de exploração. •
Laboratório Searle Shitético Ltda.
Por despacho do sr. chefe da se- - Junto aos eg:,Rtro 123.957 -4
ção foi mandado averbar o contrato 146.337 -- 166.444 - 185.356 -3
313.512 - 316.301 - 323.159 - Pade exploração das marcas:
gue ataxa de anosação,
Sandoxal reg. 360.917 z
Esdsom Mede iter..s-juntoae
lo
Sandoz reg. 361.405
507814 e 530.860 - Resti tua 08
Miltox reg. 365.966
documentos de fls. 9 e 8.
Laboratório Searle Sintético Ltda.,
Sandolon reg. 370.538
- Junto ao termo 591.244 - Pague
Foron reg. 373.580
a taxa de ano:oção.
Drimalan reg. 375.062
Lojas o Mun'cipie Ltda. - Junt4
de propriedade de Sandoz A. Jr.
(Sandoz S. A.) (Sandoz Ltd.), es- ao registro 229.131 - Cumpia ae
tabelecido na Suíça e em favor de exigências da seção.
Comercial e Impoitadora Gandolft
Sandoz Brasil S. A. Anilinas, Produtos Químicos e Farmacêuticos. - Ltda. - Junto to registro 296.386 -•,2.
Averbem-se os contratos de explora- Cumpra as ex ; gências da seção
E. n. Squibb 84 Scns Inc. - 'Junte
ção.
ao registro 305.783 -- Apresente nova
Por despacho du Sr. Chefe dt Se- guia de recolhimento da taxa de sim.ção foi mandado averbar o contrato viços Federais tendo em v'sta qu,
de exploração da marca Unibal re- a de fls. 12 está :amada.
gistrada sob o n9 235.462 de proprie- Aramificio Vidal S. A. - Junto no
dade de Schweizerische Aluminium registro 281.024 - Arquive-se o pe,
A. G. fAluminium Suisse S. A.) dido •le anotação de transferência, ji
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- As Repartições Públicas dem
verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Irriprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
- As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
étro ou omissão, deverão ser
Iforinulaclas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
- A Seção de Redação fundona, para ,atendimento do público, de 11 .às 17h30m.
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nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS

AEPARTIÇÕES E PARTICULARES I

FUNCIONÁRIOS

Fevereiro de 199'
- As assinaturas vencidas poderâo ser suspensas sem prévio
aviso.
para ê. vitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência da
trinta (30) dias
Na parte superior do ande.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e a mês e e ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

Capital e interior:
- Os originiais, :devidamente
Capital e interior:
NCr$ 13,50 •- A remessa de valóres, semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 27 ,00 pre a favor do Tesoureiro do De.grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 36,00 Ano . . . . .
......
parlamento de Imprensa Nado..
só face do papel, formato 22x33:
.Exterior:
Exterior :
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua apliAno ac• •.• ••• .... J.,. • NCr$ 39,00 'Ino
salvadas por quem de direito.
cação
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
▪ O preço do número avulso figura na última página de cadl, - Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época '.do
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão'reme.
ano, por seis meses ou :.rrm :ano,
• O preço do exemplar atraado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os sol!exceto .as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de.anos anteriores. citarem no ato da -assinarura.
sempre serão anuais.
•

Carlos Francisco Gomes - Junto N9 644.411 - Rodo Comércio In- 1 14 9 644.729 - Instituto Hispano 14 9 ,645.225 - Padaria e Confeitaria
ao registro 290.930 - Arqurve-se o .dústria e Representações Ltda , - Luso BraSileiro de Assistência Médi- Cisne Branco Ltda.
1
149 645.277 Eletro Cromo Indúsima' do .de .anotação de transferência.
- Transportes M aríti- ca, Dentária e Jurid:ca Ltda.
tria e Comércio de Peças para Autos
Centro Acadein'eo Carlos Chagas - Tmos
N 9 644.492
Beimar
Ltda.
9
644.762
Distribuidora
de
BeN
I
.Ltda.
ArquiveJunt oao têro
tn 440.478 N9 644.511 -- Beneficiência Luso bklas Prata Ltda
Se a, petição .de fls. 12.
Bras ' leira.
N 9 644.763 - Singra Adminira- 149 645.312 - Farmácia Cacuia Um tada.
de Imóveis I•tda.
N9 641.540 - Po e Garage São dera
149 614.812' - Kaoro 17gimori .&
149 645.394 - Sergio Kehl Projeto
1
-José
Ltda.
Serviço de Documentação ) N'•: 344.563 - S'.D - Serviço de Irmãos.
Deoenvolvimento de Produtos ..Ltda.
644.813 - Laboratório de Aná- 149 545.397 - Albert Naradlian,
. N9 Clin
de 1969 Imunis'ção
a'
Dom i ci I a r.
• cas 'Ip:ranga Ltda.
Expediente .de 30 .de janeiro
149 645.536 - Malice Modas e ConN 9 644.564 - Geiofr x Máquinas e
N9
644.843
- Coral Auto Capas Li- fecções Ltda.
•Arquivamento de processos
Aparelhos Elétrico Dran:sticos Ltda • nittada.
N 9 645.675 -- Serviços de Limpeza
Foram mandados arquivar os se-- N 9 644.565 - Gelofrix máqu .nas e Ns. 644.858 e 644.859 - ,Jayr F-- e Conservação Newlar Ltda.
guintes "processos .abaixo :menciona- Aparelhos Elétrico Dom:sticos Ltda. vero.
•N 9 '645.676 - café e Bar 'Recreio
-dos:
Ltda.
Transportadora 1.040 Imperial
! 149 t7"4.128 - Imagem Cosméticos N9 645.106
149 645.677 - Distribuioora de PmeN9 '642.877 - Ime.biliária
e Perfumes Lt:la
Ltda.
.bidas Prata Ltda.
Ltda.
149 ,642.911 - .Bar e-Lambes -Mt149 645.683 - Confecções Bigerrline
*rama Ltda.
Ltda.
N° 643.105 - Bernardo .Lippel.
N9 . 645.687 -- Café e "Bar Vedeiri`N9 643.108
„Denbraz Coinércin
nha Ltda.
•
!Exploração Lt da.
'149 645.835 - Produtos Alimentfzies Junia Ltda.
149 643.172 - Malsas & Patounas
N9 645.846 - Comercial e InstalaLtda.
dora
diidroarte Ltda.
N 9 i643.224 - 'Nelcar Auto Peças
Ltdt.
'149 645:885 -"E/colear Comércio de
Resíduos 'Texteis Ltda.
No 643.283 • - 'Armibal Ferreira •de
N9 .645889
Algodogal .Ltda.
-Sousa.
N9 f645.940 -- A. , G. .Salgado
N°.643.307 - - Comércio .de Móveis
DECRETO-LEI N9 '385 - DE 26-12-1968
149 .645:942 - Dágua Química In:Tôda América Irtda.
dustrial Ltda.
N9 643:308 - Indústria Mecânica
149 646.014
Auto. General tSeveriLumar Ltda.
DIVULGAÇÃO N 9 1.075
ano
N o -643,603 - Mesmo Carpintaria
149 646.132 - Irmãos Garimarãeit
• e marcenaria Ltda.
_Ltda.
N o 643.611 - Sub .Empreite i ra Ifb3149 646.164 - José _Torquato ‘:Soria Ltda.
brinho.
PREÇO: NCr$ 0,25
149 '643:709 - "Benjamim T.Bonan
149 646.174 - -S. A.e.Aniér'ca BanIrmãos .T.rEcla,
deirantes de .Eletrônicas --SABE.
149 ,643.710 - Indústria Metalurgi149 646.175 - Panificadora Classiest Albaga Ltd a.
cs. Ltda.
A VENDA
N 9 643.935 - Sartb Ejzenbaum
149 646.176 - S. A. Amjrica Bandeirantes Ide • Eletrôrrica
'SABE.
Na Guanabara
149 643.836 - Arivo Comércio e Re.
presentacões Ltua.
149 646.182 - Azmann Tintas e
Agência
I:
Ministério
da
'Fazenda
N 9 643.966 - Restaurante e Bar
Vernizes Ltda.
Alpino Ltda.
Seção ..de Vendas: Av. :Rodrigues Alves 1
N9 646.183 - Rádio C dade do 'Rio
149 '644.008 - Deicar '.Ltda.
Preto Ltda.
N9 644013 - Materiais •Cla
Atende-se a pedidos pelo -Serviço de Reembólso Postai
N 9 646.250 -- Measa Imiústria e
trução Padre Miguel _Ltda.
-2cmércio S. A.
N9 644.069 -• Masao Cchida.
Em Brasília
149 646.268 - Nova At ânt:ca IrnN 9 614,327 - Auto Aus-sór'os ltaira
Na sedè do DIN
--:;:rmeabilizadora •
Ltda.
149 644.33: - Lucky Maz:zItte 14149 646.279 - :Padaria e -ConfeitaManada.
ria Nova Lux Ltda. .

ÓDIO° ENAL
ENTORPECENTES

C.Jaitz-faira., G

In)

N 9 646.318 - Ewerey Cabeleireiros
N9 580,737 - Albert Wexler - ReN o. 383.419 - Indústria, e Comérw
Di;:iSÕeS1 e. SeçEes
gistro 389.321.
Ltda.
cio Auto. Peças Mocad Ltda.
1‘11 646.319 - Ta% Promoções NorNO 581.030 - Byk Gulden. Lomberg
No 383.458.- Gráfica, Folhibras
Exped:ente de- 30 de janeiro de 1989 Chemische Fabrik GMBH - 'Registro mitada.
mandie Ltda.
389.324..
no.
NO 383.478 -- Representações In..
Republicado por ter saído com, ia.N9 646.320, - Mobiliária Uh:ão Li- correções
No 581.340 - Ciba Societé Amany- dustriais e Comerciais RIC Ltda..
no D.O. de 27-1-69.
mitada'
me - Registro 389.326.
N9 646.326, - Hermogenica Luiz
N9 383.489 --Indústria de Rscnita
Larcas deferidas
No 582.201 - Lanvin, Charles of
Ernerick.
Goupova Ltda.
The
Raz
Inc.
Registro
389328:
N9 598.217 - aboia - Irmãos
•N9 646.327 - Criações J. H. Ltda..
No 383.509 - Nigri Engenharia.LaNO 583.068 --Motin Indústria e Co- mitada.
N9 646.328 - Criações J. H. Ltda. Salton- Ltda. -- Classe 41.
NO 601.833 - Dicoli - Indústria mércio Ltda. •- Reg i stro 389.332.
N9 383.549 - Moacir Arantes.
NO 646.368 - Indústria e Comér- e Comércio Dicoli Ltda. - Classe! 8.
N9 583.308 - Aktiebolaget GarN9 383.598
Imobiliária e Conscio de Estofados Muolzan Ltda.
N9 611.923 -. Ricasa. Rolandra phytte. Bruk - Registro 389.334.
trutora Tendaia S. A.
N9 646,369- - Alimenta Represen- Indústria, Comércio e Agricultnra:
N O 583.307 - Aktiebolaget_ GarNo 383.602 - Produpro Consultotações Ltda.
S".. A. Ricasa - Classe 2.phytte Bruk. - Registro 389.335.
ria de Arte Industrial Ltda.
608.932
Móveis
Amalfia
No
•
NO 584.830 - Aparelhos Elétricos
N9 383.619 - Banco Rograndense
N9 646.375 - Carlos Francisco NaMóveis. Afalfi_ Ltda.. - Classe . 40,
Tõneluxi S. A. - Registro 389.341.
de Expansão Econômica S. A.
tal L. Von Schmidt,
N9 597.937 - Consorcio InternaNa 646.380 - Ivo Estefanato.
Marcas inaeferidas
No. 383.621 - Banco Riograndense
cional de- Gerência e AdMinistração
NO 646.381 - Gaiva Fogo Indústria
NO 324.461 - Pedra. Lisboeta., - Ciga Soc:edade Civil - Registra nú- de Expansão Econômica S. A.
N9 383.664 - Agro Pecuária, SueComerc'o Ltda.
Calçamentos . em-i Mosaicos Lisbrasil mero 389.359.
Indústria, e Comércio Ltda.
NO 646.382 - Berezt Beneficiadora Ltda. - Classe. 16:.
N9 598.491 - Padronizadora de Ja- doeste
N
O 383:725 - Herm. Stoltz S. Pau-de Resíduos Zarzur Ltda.
N9 /513..655 - Revista Brasileira. de carezinho . Café Ltda. - Registro núlo S. A. Comércio e Indústria.
No 646,587 -• Sorodiesel Auto Pe- Vendas Jurandyr de Castro .. - mero 389361..
N9 383.763' - Requerente: Meta.
Classe
32:
Ças Ltda.
No 598.774 , -- Parafusos Indústrias lúrgica: S., A. Indústria e. Comércia
N9 597.807 - Padronizadora
Na 646:393
Cafeeira Brins Ares
N9 383.764 - Metalúrgica. S. A.
Padroniaadora. Paulista Ltda. Yapó Ltda. -- Registro 389.363:
Ltda.
N9 600.258 - BF Utilidades Do- Indústria, e Comércio,
Indústria-e Comércio de café - Clasmésticas e Brinquedos Ltda. - ReNa 616.398 - Decorações. Adwa-, ses 33 e 41.
No' 383.765 - Winchester-Wastern
•
gistro 389.375.
Ltd
59.7.045,
Backplastic
BalN9 600.264 - Chantre à Cie. - (Canada) Limited.
NO 646.429
Organização Admi- N9
N9 383.769 - Moraes Oliveira 8t
ckplastic . Indústria e Comércio . de Registro 389.376.
nistrativa. e COntabil Batel Ltda.
Artefatso Plásticos Ltda. - Classe
N9 600.312 - Organizações Agabe Cia. Ltda. - Cancelem-se os feN9 646.430 - Oficina Mecânica n9 28
Comércio e Indústria Ltda. - Re- gistros.
Feirense Ltda.
N9 599,102 - Prosper - Prosper g stro 389.377:
Exigências
N9 646.431 - Ime Eletrônica In- -- Produtos Quina : aos e Metalúrgicas
NO 600.459 - Cohani Construtora
dustrial Ltda.
N9 485.691 - American Radiator
Ltda. - Classe 36.
Haim Nigri Ltda. - Registro nú& Standard Sanitary Corp. - ApreNo 599.134 - Paranaense - Ex- mero 389:378.
N9 646.432 - Carpintaria Jardim presso
Paraná Ense Ltda. - Classe
NO 600.476 - Joule Engenharia Li- sente exemplares sem constar das
América Ltda.
etiquetas "Indústria Brasileira".
mitada - Registro 389.379.
N O 646.458 - Ferragens e Madena no 38.
N9 738.673 - Codipra Cia. Dia.
N9 600.478 - M. R. Lemos - RaSão Luiz Ltda.
N9 599.935 - Lusomar - Organitribuidora de Produtos Alimentícios.
gistro.389.380.
zação
Contábil
Lusomar
Ltda,
NO 646.495 - Construtora, Caiçara
NO 600.484 - Cbmércio e Represe n - Regularize o pedido.
-4
Classe 38.
Ltda.
N9 738.674 - Codipra Cia. Distri-taçõesMriuLd.RgtonúNo
601.093
-Providência.
DoN9 646.558 - Mater Turismo e rothy Petroni Notrispe -- Classe 42. mero 389.381.
buidora de Produtos' Alimentícios.
Transporte Ltda
NO 601.401 - Paulista - Distri- N9 600.508 - Tecidos e Artefatos Apresente novos exemplares.
NO 646.588 -- Oficina Rainha Ltda. buidora Paulista de Vasilhames Ltda. Pascher S. A. - Registro 389.382.
NO 600.610 - Ouro Serviços FlN9 646.590 - Revista de Cinema - Classe 14.
N9 '600.675 - Anedê Indústria e nancceiros S. A. - Cole etiquetas
Ltda.
NO 601.816 - Nailonglass - Manu- Comércio de Madeiras Ltda. - Re- nos exemplares..
fatura Nacional de Plásticos S. A. - gistro 389.383.
N O 046.852 - Incobras Comercial 'e
Indústria e Cbmércio de Café
Classe 6.
No 600.822 - Comércio e Indústria
Incorporadora Ltda.
P. S. P. Ltda. (junto ao registro
N9 602.208 - Morro de Valinhos - Iretama S. A. - Registro 389.392.
NO 646.955 - Movilast S. A. In- EStância
nO 332.939). - Pague duas taxas
Valinhos Ltda. - Classe 43.
dústria e Comércio.
NO 601.804 - Papsi Cola Company de anotação.
602.413
Tyresoles
de
São
No
•
Registro
389.402.
N9 ,612.839 - Ramos Elétrica Ltda.
No 646.962 - Laticínios Rio Minas Carlos - Tyresoles de São Carlos ReN9 608.144 - Federação das Coa- - Faça o cancelamento do registro
Ltda.
de Pneus Ltda. - Classe 38.
perativas de Produtores de Mate- Pa- e diga se ainda tem interêsse pelo
Na 646.981 - Copacabana Turismo forma
NO 602.439 - Alto de Pinheiros - raná Ltda. - Registro 389.404.
presente.
e Transportes L tda.
Casa de Carnes Alto , de Pinheiros
N o 647.003 - Brastel Filmes Ltda. Ltda.
du
Pont
de
I.
NO
609.515
E.
Diversos
- Classe 19.
N9 604.141 - Critaleira Veneza - Nemours And Company - Registro
No 647.079
Joferju S. A. Co'756.869
- 828.578 - 828.577
Ns.
n9 389.409.
Giannino Bonora -- Classe 14.
mércio e Indústria.
- 828.576 - 825.539 - 828.038
EmS.
A.
N9
609.564
Mesquita
N9 647.178 - Confeitaria Bar MorNO 604.699 - Sader - Joseph Na- preendimentos Cbmerciais Regis- 828.574 - 828.575 - Celanese Tece,gib Sader - Classe 6.
sing Ltda.
lagem do. Brasil S. A. - Arquivetro 389.411. .
NO 647.179 - Churrascaria Guana-, N O 612.193 -- Parola - Eucatex NO 609.578 - Taesa Tecidos Abraim se.
N9 616.614 --, Giordano Seghizzi
S. A. Indústria e Comércio - Clas- Elias S. A. - Registro 389.412.
bara Ltda.
Fausto Maiandi. - Arquive-se.
N9 647.180 - Armazem Suburbano se 16.
NO 609.628 - Lanifício Varam S. A.
da Guanabara Ltda.
N9 612.532 - Riachuelo - Cla.
NO 616.642 - S. I. A. R. - Ar.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo - Registro 389.418.
N9 647.371 - Fábrica de Calçados - Classe 1,
NO 469.330 - Química Farmacêu- quive-se.
N9 615.695 - Textil Tapecol InJaquil ne Ltda.
tica Mauricio Villela S. A. - Redústria e Comércio. - Arquive-se.
No 647.372 - Soutiens Modelo LiN9 612.834 - Matador - Geage gistro 389.437.
NO 615.707 - Lanches Valealves
Indústrias Químicas Ltda. - Clas- N9 578.553 - Geraldo Barros Alves
mitada.
Arquive-se.
Ltda.
2.
- Registro 389.449.
N9 647.467 - Éstereoson Discos Li- seN9
612.844 - A Mala Paulista 615.836
- Covema Produtoa
,N9
mitada
de
nome
Transferências
e
alteraçães
A Mala Paulista Ltda. - Classe 35.
Químicos e Metais Ltda. - ArquiN O 617.590 - Bazar Madrilena Lido titular de processos
ve-se.
mitada.
N9 613.479 - Jabaquara - DepóSantos Ribeiro Comércio e Indússito Jabaqoara Materiais de Cons- Foram mandadas anotar nos proNo 647.591 - C. H. Editôra Grá- trução Ltda. - Classe 16.
cessos abaixo mencionados as seguin- tria de Cosméticos Ltda. (no pedida
fica Ltda.
transferências
e
alterações
de
tes
de caducidade da marca Seda nu-•
N9 613.514 - Jornal da Bahia
NO 647.615 - SRF - Soc. de.Re- Editôra
mero 247.516) . O pedido de ca...
Jornal da Bahia S. A. - nome do titular de processos.
presentações Farmacêuticas Ltda.
Leonardo
Basile
Cimino
Transducidade deve ser indefgrido.
N9 647.680 - Açougue Orica Ltda. Classe 32.
ferência para seu nome da marca
Notificação
São
Roque
N9-288.658,
N9 568.201 - Dr. Carlos Formei..
No 647.760 - Condomínio do EdiAguarde a solução de alt.
ti;
Ficam os requerentes abaixo menfício do , Apartamentos Edifício para
Eaton Yale Towne Inc. Alte- nome.
Pio XII.
cionados convidados a comparecer a ração de nome do titular na marca
Leonardo
Basile Cimino (no pe"...
N9 647.786 - Armaz,ens Fortaleza êste Departamento no prazo de 90 Roaciranger n9 291.030.
Ltdt.
dias a fim de efetuarem o pagamento Cia. Brasileira de Artes, Presentes dido de transf. da marca Diamante
n9 285.994) . - 1) Anote-se, me.
e Utilidades Transferência para diante apostilo, a alt, de nome da,
NO 647.788
Tinturaria União Li- da taxa final..
Sociedade Propa- seu nome do título.Marcel Mas têr- titular. para Indústria e Cbmércio
mitada.
N9 601.188
mo 395.105.
NO 647.885 - Cartax Indústria e gadora.Esdeva - Registro 389.285.
Farid Soubhia Ltda. 2) Anote-se a
Comércio Ltda.
NO 601.451 - Dimeko S. A. In- Laboratório Périni S. A. - Alte- transferência.
dústrias Reunidas - Registro 389.286 ração de nome do titular na marca
No 647.886 - Cartax Indústria e
Emprésa União de Transportes
NO 601.936 - Cia. Teperman de Perltox têrmo 601.221.
Comércio Ltda.
S. A. (junto ao tênno 368.865).
Estofamentos - Registro 389.287.
NO 647.889 - INEA - Indústria N9 608.465 - Indústria de MateArquive-se o pedido dr. anotação de
D:7%-.rscs
-- rial de Pesca Mar Ltda. - Registro
exigênci.
Nacional de Embalagens de Alumínio
Foram mandados caa.icelar acôrS.A.
n9 389.292.
do com o art. 110 do Código os re- tiNnsf. por falta de cumprim:into da
Warenzeichenverband Fiar Rizeugnia,
No 647.896 - Cittnia Material EléNO 608.713 - Indúsrtia de Móveis gistros abaixo.
Banco Riograndens3 ses Des Textil Und Schumaschine+
N9 383.411
de Aço Onda Ltda. Registro nútrico Ltda.
baus e V Karl 1Vlark Stard (no pe•
de Expansão Econômica S. A..
mero 389.295.
- Arquivem- se os processos.
eme:
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INT9 864.294 marca Refres-Kant.
N9 864.297 marca Refres-Kito.
Atlanta S. A. Balas e Caramelos
(oposição aos tFêrmos:
Ns. 863.921 - 863.922 marca
Atlantica.
Construtora Cristo Redentor S. A.
'J.-posição aos '..:ermos:
Ns. 859.614 - 859.625 marca Emblemática.
Santa Mônica Empreendimentos
S. A. (oposição ao termo 807.378
marca Santa Mônica).
Auto Union GMBH (oposição ão
Urino 862.974 marca Audi).
Sudde-Wsche Chemiefaser Aktiengesellschaft (oposição ao termo número 862.158 marca Del-Lon).
Quartzolit S. A. Materiais de Construção (oposição ao term6 n9 862.457
marca Rebocollit).
gaby).
Laboratórios Lepetit S. A. (oposiRebuçados de Amaral Lisbôa Ltda. ção ao termo 866.188 marca Calivi).
Indústria de Saltos Schmidt S. A.
(oposição ao termo 860.761 marca
(oposição ao termo 863.691 marca
Ltsbonense).
Cabeça Branca S.A. - Produtos S S).
alimentícios (oposição aos termos:
J Paim & Cia. Ltda. (oposição ao
N9 864.296 marca Refres-Kito.
termo 776.330 título O Paraíso das
)19 864.295 maréa Refres-Kant.
•fianças).
ilido de caducidade da marca Texilbla n9 220.783). - Indefiro o presente pedido de caducidade.
American Home Products Corp.
:junto ao registro 255.120). - DeClaro caduco o registro supra.
Cubinha Irmão & Cia. Ltda. (lio
pedido de caducidade na marca Café
Etlite n9 229.742). - Indefiro o pedido de caducidade.
Oposições
Indústria e Comércio American Potato Chips Ltda. (oposição ao termo
319 864.341 marca Fritata).
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
:(oposição ao têrmo 860.488 marca
Leão).
.7. B. Dias & C:a. Ltda. (opositao ao termo 861.374 titulo Sapataria

Fevereiro de 1965

Leopoldo Marques Petry (oposiçãb
ao termo 816.570 marca Sinuelo).
Indústria Nacional de Carroçarias
Ltda. (oposição ao termo 860.794
marca Inacal).
A Cia. Produtos Pilar S. A. (oposição ao termo 855.428 marca Thostines - Biscoitos Club Chacker).
Banco Tibagi 8. a. (oposição aos
termos:
N9 895.071 marca Cheque-Mate.
N9 835.075 marca Cheque-Mate de
Viagem.
Algemene Kunstzijde Unde N V
(oposição aos termos:
Ns. 864.835 - 864.836 - 864.837
- 864.838 marca 'Terlense.
Gráfica Diário Popular Ltda. (oposição aos termos:
Ns, 865.829 - 865.829 ..- 865.829
marca Popular da Tarde.
Placon S. A. Indústria e Construção (oposição ao termo 862.198 marca
Placon).
Casa das Espumas Ltda. (oposição
ao termo 866.938 título Líder dad
Espumas).
Humble 011 Refining Company
(oposição ao termo 1362.259 marca
Ceralit).

Banco Nacional de Minas Gerais
S. A. (oposição ao termo 862.909
nome de empresa Sinal Transportes
Rodoviários Ltda.).
Indústrias Delta S. . (oposição ao
termo 862.325 marca Delta).
Proenge Projetos e Serviços de Engenharia Ltda. (oposição' ao termo
n9 864.953 marca Proalage).
Pincéis Tigre S. A. (oposição ao
têrmo 762.681 marca Tigre (emblemática).
Produtos Alimentícios Adria S. A.
(oposição aos termos:
N9 861 906 - marca Vulanía.
N9 862.456 - marca Romanini.
CCostrutora J. A. Costa Ltda.
(oposição aos termos:
N9 865.278 título Construtora .1 A.
N9 865.279 marca J. A. L.
Vogue S. A. Comércio e Indústria
(oposição aos têrmos:
N9 866.670 título Volgue-Meyer.
N9 866.672 nome de empresa Auto
Peças Ltda.
Lady Modas S. A. Indústria e Comércio (oposição aos termos:
N9 864.989 marca Lady Veste,
N° 865.704 marca Mic-Mac.

- -..^*.4*,SUP!RMa~"MaME=~-~:~-"à

LEGISLAÇÃO TRIBUT RI
DO

ESTA 10 D GUAN BA
PP.EÇO: NC4

0,40

VENDA
SEÇÃO DE V ENDAS: AV TtenTrintTS LVES,
AGENCIA kl

MINISTER 10 DA FAZE:NUA •

'

FUNDO DE GARANTIA .
DO TEMPO DE SERVIÇO
134VilLGAÇÃO 9,22
Preget 14C4 0,25

A VENDA
Na Guanabara

Agència 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Ateride-ite a pedidos pelo Serviço de Rse-nbõlso Postal
Bre Brasília
Na sede do DIN
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Tele

MARCAS DEFOSITADAS
PtalaiSeaçan feita de aetado com o art. 109 • seus parágrafos do Código da Propriedade raduatrial
TERMOS DEPOSITADOG EM
13 DE NOVEMBRO DE 1968
No 868.949

SANTA RITA
Ind._ Brasileira
Requerente: Depósito Santa Rita —
Comércio de Ferro, Aço e Metais Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Atividades: Fundição e corte de melais, exportação, importação e Representações de metais em geral
N9 868.950

MAGANHA

nd. Brasileira

N9 868.953

uAZÚLX0"
, Brasileira
Requerente: Azulão Importadora
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas partes integrantes, caminhões e suas partes
integrantes, bicicletas e suas partes
integrantes, amortecedores de veículos,
alavanca de câmbio, para veículos,
carrocerias, carros reboques -e suas
partes integrantes, molas para veículos, guidões de veículos, freios, aros'
para veículos, pedais de câmbio, eixos
de direção, de veículos, direção de
veículos e rodas para veículos
N9 868.954

Requerente: Maganha — Indústria e
"O MAIORAL DAS
Comércio de Fios Ltda.
Local: São Paulo
MIUDEZAS°
Classe: 22
Artigos: Fios em geral para tecelagens
Classe: 31
Artigos: Barbantes, cordas, cordéis, Requerente: O Maioral das Miudezas
cordoalhas, cordões e fitilhos
Limitada
Classe: 50
Local: São Paulo
.Atividade: Serviços de beneficiamento
Classes: 12 -- 13 -- 48 -- Titulo
e tingimento de fios, exportação, imN° 868.955
portação e representações de fios em
geral, inclusive barbantes, cordas,
cordéis, cordoalhas, cordas, cordões e
fitilhos
No 868.951
- "TRuLY"

Ind. Brasileira

'LOW'
ind. Brasileírk.
Requerente: Imobiliária Loty S.A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Imóveis e Administração
de bens
No 868.952
•

Requerente: Lojas Truly — Comércio
e Indústria Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Massas alimentícias -de cereais, arroz, feijão, batatas, farinhas,
féculas, flocos, fubá, milho, mandioca,
doces de leite, alho, cebola café, sal,
açúcar, chpa, amendoim, marmelada,
goiabada, pessegada, figada, doces em
conservas, carnes verdes, sardinhas,
carnes conservadas, linguiça, salsichas, paio, copa, patês, roz-bife, chouriço, pão, bolachas, bolos, balas, drops,
chocolates,-,caramelos, condimentos e
preparados para a alimentação
NO 868.956

"POOL

GENS FOTOGRDICAS"
Requerente: Arnaldo Laganaro
Local: São Paulo
•
Classe: 25 — Título
No 868..9:,t
" D e VEIGA

Ind. Brasileira
Requerente: Mercadinho D'Veiga
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, batatas, fa rinhas, fubá, milho, mandioca, ervixhas,
lentilhas, sal, alho, cebola, pimenta do
reino, manteiga, café, chá, açúcar,
mortadela, roz-bife, salsichas, linguiça, doces, chocolates, caramelos, baias,
bolachas, pão, biscoitos, lentilhas, leite
simples, leite em pó, sardinhas, doms
em caldas, e em conservas, grão de
bico, patês, copa, condimentos e preparados para á alimentação.
No 863.959

,REUE"
Ind. Brasileira
Requerente: Refae — Revendedora de
Ferramentas e Aços Especiais Ltaa.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Alargadores, alicates, arcos
de serra, arcos de pua, arrebites, brocas, arruelas,
Martelos, cavadeiras,
castiçais, cavaletes de ferro, chaves de
broca, chaves de parafusos, chaves de
fenda, enxadas, esticadores, esguichos,
bipes, mona, rebõlo, cocinete, taxas,
porcas, parafusos, serrotes, saca-taxas,
taxas, furadores, betumadeiras, bigornas, sifões, saca-pregos, tachos, rolos,
enxadinha,s, funis, furadores, manuais, grosas, sifões, carretilha.
No 868.960

Requerente: Sicarela — Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Vestidos, blusões, calças, camisas, blusas, casacos, meias, luvas,
ligas, cintas, cuecas, ceroulas, baby-.
dolls, pijamas, anáguas, soutiens,
aventais, maillots, calcinhas, camisetas, camisolas,
gravatas, corpinhos,
roupões, robe de chambre, tira-pós,
lenços, paletós, jaquetas, japonas,
chales, cachecols, camisolões, roupas
brancas de uso pessoal
N9 868.963

"MANUART"

Ind. Brasileira'
Requerente: Indústria de Calçados
Manuart Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados
N9 868.964

Ind.

LEMleira'

'Requerente: Benedicto dos Santos
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Agentes químicos, absorventes químicos, adesivos químicos, abra-,
sivos químicos, acetatos, anticorrosivos químicos, bases químicas, imparmeabilizantes químicos, decomponentes químicos, redutores químicos, agentes químicos para o tratamento de coloração, potassa, industrial cloratos
cromatos, mercúrio, pós químicos, banhos para galvanização e coloração e
ativadores químicos
N° 86°.965

"RAR E LANCHES
PAULISTX0"
Requerente: Bar e Lanches Paulistâo
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41 — Título

Requerente: Importação, Indústria e
NO
Comércio Milwa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11 .
Artigos: Baterias de Cozinhas, caçaG
rolas, bombonieres,, abridores de latas,
eira
facões, cafeteiras, bacias. compoteiras,
-confeiteiras, fôrmas, frigideiras, funis, furadores, talheres, recipientes,
saca-rolhas, tijelas, tachos, travessas,
vasos, xícaras, pires, cantil, marmitas, Rocoierente: Panificadora Nova São
Miguel Limitada
garfos, facas, colheres, aparelhos de
Local: São Paulo
chá e café, jarras, quebra-luzes, ralos,
'Classe: 41
rasnarleiras, potes, pias, copos, azei-:
Artigos: Pão e bo.bs
teira e canecas

p_
g

Requerente: Messe Distribuidora
Títulos -e yaiõros Mobiliários Ltda.
Locai: São Paulo
Classes: 33 e 50 — Sinal

"SIOARELA"
Ind. Brasileira'

7 REPORTA-

°MUNA"

'Ind. Brasileira

N9 868.962

N° 863.957

"TIBI"
Ind. Brasileira

RAuerente: Yasushi Kumagal
Lo:al: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Dékes de arroz, dôces de abobora, dôce de feijão, marmelada, dôces em conservas, dôces em caldas,
qoiaba,cla, figada, pessegada, pêssegos
er eq1clas, dace de leite, dôce de amen.
c'onn, dôee de queijo, dôce de cóco,
, iocc de batata, cidce, drops„ bombons,
caramelos, cogumelos, biscoitos, bola.
das, pão, chocolates, dôces de choca.
lates, Mos, dôce de amendoas, dóCf e de creme, e mel
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868.970

1\19 868.974

UOVA FILMBS.
Ina. Brasileira

ASGAPE
-

Requerente: Ascape — Assessoria e
Consultoria de Administração de Pessoal Ltda.
Local: São Paulo
Classe
Gênero: Para distinguir marca a ser
utilizada pela requerente para distinguir serviços correlatos com sua atividade, que compreende assessoria de administração de pessoal

Fe.
iro
•—._
I\I Q

de:

1969

e=rt

868.930

Ind. Brasileira

Requerente: — Produções Novas Filmes Requerente: — Coferol Companhia
Limitada
Fernandopolense de óleos Vegetais
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 8
Classe: -11
Artigos: — Para assinalar: "Filmes ReArtigos: — Gordura de Co-co
velados"
N" 868.981
N9 868.975 I
PATA PATã.
lcid.Bra

MILONITO DO
BRASIL
Ind. Brasileira

Nr' 868.967'
"-

G G"

Requerente: "G. G." Exportadora Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Exportação de Produtos Brasileiros em geral
NQ 868.968

EXTERNATO
" BEM ...ME _QUER
Requerente: Maristela Simão Racy,
Vera Maria de Oliveira Mattos, Helena Elizabeth Assumpção, Maria Nadir
Azevedo e Moraes e Sonia Maria Cerquei. i. Criscuolo
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Escola
N9 868.969

Requerente: — Organização de Despachos e Representações Pata Pata Li- Requerente:. — Milonito do Brasil,
Mineração, Indústria. e Comércio Limitada
-Requerente: "S. S. B." Administradomitada
Local: São Paulo
ra de Supermercados Distritais LimiLocal: São Paulo
Classe: 50
.
tada S/C.
Classe: 4
Artigos: — Despachos e Representa,.
Local: São ' 'aulo
Artigos: — Minérios em geral, em bruções
Classe: 41 /
to ou parcialmente trabalhados, estraArtigos: Para distinguir genéricamente
ção de minérios
1\19 868.976
— substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes dt: alimentos, Es1N, 868.982
sências alimentícias
Classe: 50
MANGIARE,
Artigos: Administradora• de supermerSOÕLEO
cados; lojà,;; administração de bens mOInd, Brasileire
veis,..imOveis e valõres; corretagens em
Requerente: — SoOleo S/C. Limitada
geral; administração de empr'ésas; orienLocal: São Palio
tapies e planejamentos; transações de Requerente: — Ao Mundo do Ravioli
Artigos: — óleos comestíveis
valõres mobiliários e imobiliários; esLimitada
tudos técnicos e financeiros e serviços
Locai: São Paulo
, 1\19 868.983
de propaganda, publicidade e proArtigos: — Massas alimentícias em
moções
geral
N9 868.972

SHOPPING CENTER
"PARQUE DA MO(JCA"

N9 868.977

BORGHESE
Ind. Brasileira.

Requerente: C,ocibra Cia. Brasileira
de Contsruções Civis
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos. Azulejos, água de cal para construção, argamassa, areia, asfalto para revestimentos, , argilas, batentes, cal, caixas
de cimento, colunas, combinações de blocos de pedra para calçamento, cornijas
de concreto, \cimento, ch ipas isolantes,
caibro, caixilhos, chapas de betume para
cobertura ck casas e usos análogos, crê,
calhas, cantoneiras, canos, dormentes, esquadria estaqueamentos, estacas, escadas, estuques, emulsão, de base asfáltica,
forros, gêsso para decoração, gêsso imPermeabilizantes para construções 'grades, janelas, lajes, lajeotas, ladrilhos, ma,
cadan de granito alcatroado de abrro,
material para telhado, mos n icos, manilhas
pilastras de concreto, persianaes, pisos,
portas, pedregulhos, portões ripas, rodapés, soleiras de concreto soleiras para
portas, sacadas, tijolos, tubos condutores,
vigas, venezianas, vitrõs.
In19 868.979
Classe: 25
creArtigos: Cartazes, clichés, cópias fotográLITORAL
ficas, cópias hellográficas, desenhos, esInd, Brasileira
culturas, estampas, estátuas, gravuras, letreiros, maquetes, modêlos para serem .co.?.
piados, monumentos artísticos, obras arRequerente: — Refrigeração Litoral Li- tísticas, obras de escultura, obras de pin.
mitada
tura, painéis, plantas de obras projetos
Local: São Paulo
desenhados prospectos de fotografias ou
Classe: 8
desênhos taboietas
Artigos: — Aparelhos de refrigeração
Classe 50
em geral: câmaras frigoríficas, balcões Artigos como: como marca de serviço,
frigoríficos, refrigernieres
para construções em geral

Requerente: — Ao Mundo do Ravioli
Limitada
Requerente: — "S. S. B." — AdmiLocal: São Paulo
nistradora de Supermercados Distritais
Classe: 41
Limitada S/C.
Artigos: — Massas alimentícias em
Local: São Paulo
geral
Classe: 41
,
Artigos: Para distinguir genéricamente:
N9 868.978
substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.' Essências alimentícias
Classe: 50
Artigos: Administradora de supermercados; 1)jas; administração de :yens móveir e valõres; corretagens em geral;
administração de emprêsas; orientação
Requerente: S. o. B." Administra- e planejamentos; transsações de valõres
dora de Supermercados Distritais Limi- mobiliários e imobiliários; estudos téctada S/C.
nicos e financeiros e serviços de propa- Requerente: — Ao Mundo do Ravioli.
Limitada
Local: São Paulo
ganda, publicidade e promoções
Local: São Paulo
Classz: 33
Classe: 41
Artigos: Insígnia
N 9 868.973
Artigos: — Massas alimentícias em
geral
N9 868.971

SHOPPING CENTER
"PARQUE DA M0óCA"
Requerente: "S. S. B." — Administradora de Supermerg ados Distritais Li-

mitada S/C.
Uca': São Paula
Classe: 33
Titulo

ALVOLI
Ind. Brasileira
Requerente: — Alvoli — Indústria e
Comércio Limitada
Local: Sà'o Paulc
Classes: 6
7
Artigos: -- máquiças indüstriais e suas
partes integrant s (ciasse 6) — tratores e suas p artes 'nteçrants (classe 7)

COCIBRA

Ind. Brasileira

o

N° 868.984

Ind.

141MASONn
Indo Rraelleira
•

i'n'ELSiieira

N° 868.985

-0ALIET"
Brasileira'

ind.

Eletrônica
Requerente: Imason
Brasileira de Antenas Ltda.
Local: São Paulo
Classe :8
Artigos: Antenas
—
N" 868..994

LE573è risaaracetta

Requerente: Padaria e Confetiaria
Eduardo Sprengcr Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos. Ativiadcie: Disttibuição de .
Pães e doces em geral •nas mercearias, empórios, supermercados e
feiras, representações de doces
em geral

Requerente. Allet Indústria c Co.
mércio de Máquinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artiess: Aparelhos .a -Jaculo e ináquiriti
para laboratórios
N9

"KAlunnub0" O.ME
LHOR ARROZ QUE ^O

Requerente: Nicbai Equizian
-Local: São Paulo
Classe: 36

N 868.990
Requerente: Américo Wataro Nnay
Local: São Paulo
Classe: 41 — Frase

• •••••••--T

N9

868.995

•N" 868.986

IP I O R 'D A
IND aRApILEIRA
Requerente: 'flórida Distribuiaora
Cinematográfica :Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Filmes revelados
Classe: .8
N° .868.987

Requerente: Américo Wataro Nagay
' -Local: São Paulo
Classe: 41 'Artigos: farroz
N9

868.991

"AUTO POSTO
VITORIA"
Requerente: Auto Pitsto Vitória
'Ltda.
Local: 'São Paulo
Classe: '33 —"Ululo
"N° -868'.992

IRAPDRU
•
IND.BRASIIETRA
Requerente: 'Distribuiddra
'Papèls
Irapurú-Ltda.
Local. São !Paulo
i?irtigos: Para distinguir genericamente
1PaPéis e seus artefatos, não intluidos euri
outras classes
'Classe: 38

Requercnte:•Laticinios Aeroporto
Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: 'Laticínios
Classe: 41

Requerente: Indústria e Comércio
de Confecções Macesil Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe: 36
Artigos. Indústria e Co:nercio de Confecções Macesil f•tcla.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários, vestidos, casacos, blusas, Ilusões, anáguas,
aventas, coche-cole, soutiens, camisa~
calças, calcinhas, saias, paletós, pijamaSk
baby-dolls, cuecas, ceroulas, peignoirt,
chapéus, totas, -uniformes, roupões, robe
de chambre, ponchos, gravatas 'Cintasg
cinturões, meias, luvas, ligas, aaillots?
roupas brancas de uso pessoal
N° .869:001

N° 868:995

42APRIKA"
Brasileira

”PROMBRASNOSTE"
Ind. 733raai1eire

Requerente: rBrasmonte — Exportadora
e Importadora Ltda.,
- Local: São 'Paulo
Classe -41
Artigos: °Pimentão moído — pimenti&C
ardido —•-azeitonas — azeites — 6;44
azeitonas pretas e verdes
o.totnesaveis
.:azeitonas recheadas — queijo
doce ..de leite — requeijão — mantel.
extraga— yogurth — leite .simples
to cie cremes — produtos e preparados
para .a .alimentação
N° 869.002
•

..N° 868.A.79

N" 863.988

:tERDPORTO
IND.IPASitEIRA

Requerente: Festim Industi.a e
Comércio Ltda.
Local. São Paulo
Classe: 28
Artigos: Porta azeite, bandcja3, bombonieres, saleiros, 'açucareiros, biscoiceiras,
centro de mesa, estojos, jarras, soanteguelras, licoreiras, fruteiras, funis, garrafas, espremedores, 'paliteiros, cafeteiras,
copos, invólucros, espalhadores de água,
cestos, bules, cabides,\,l)aldes, 'nadas, garfos, cestos, cálheres, pires, xícaras, leiteiras, lavatórios, vasilhames, vasilhas.
vasos, potes, revestimentos

Requerente: 5 Produbrasnor;:e Produtos
Brasileiro 'do 'Norte Ltda.
Local: 'São'.Pattlo
Classe: 42
,
"Lagos: Aguardentes, anizes, aperitvos,
.; bagaceiras, batidas,"bebidas altólicas, não
medicin ais:bit,-brandy, tachaça.'ecrvejas
chopps, cidras, conhaques,' fernet, ..genebra, .genebrita, kirs .ch,"'kutronel, licores,
.marrasquinhas,:nec tar alcoólico, parati,
pipermant, parati, -.quinados, rum, sucos
'alcóolicos, vinhos, voaka .e xirlifsky

IMMtelm2wr,15.

'Requerente: Américo N:-taro Nagay
'Local: São 'PEhilo
Classe. 41
Artigos: Arroz

"CA,UUBOIT DISTEI.»
MUDOU .DE -PRO.•
DUTOS AIIKENTICI
'OS"

Requer-1'e: Cajubon -Distribuidwa
de P .Alimentielos Ltda.
-São Paulo
41 — Titula

869.000

4MACESIL"
Ind, Brasileirt

"FESTIM"
Ind. Brasileira
Requerente: Abraçatéc
Artetatos
de Metais S.A.
Local: São Paulo
Sinal de propaganda
Sinal
Classe: 11

868.999

•
"TENOR"
IMd. Brasileira'

SEU DINHEIRO 'PO.
DE COMPRAR "
•

N9

In1 9 868.998

'

N" 868.993

N" 868.98?

PECANOVÁ

Requerente: Peçanova Peças e
Acessórios Ltda.
Local: São Paulo
Artigos. Alavancas de câmbio, aros, breques, caltas, chapas, direções, freios, molas e rodas para veículos
Classe: 21
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-Quarta4eira

',NISSAN!'
Ind. Waalleira

•
RequArente: Química Industrial Nissai
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 1
Artigos: Abrasivos químicos — absorventes químicos — água distilada para
indústria — acetatos — ácidos — ae0
5.Ina — -adesivos químicos — benzia
— 'bases químicas — -potassa indgn
. trial — mercúrio -- tanticorrosivos gut,
micos — removedores químicos — gaio
vanizadores — lacas — -amoníaco ".
i/ calcina — crontatos — &ratos ---,:életá

1152 Quarta-feira 5
Corantes riu/micos — corantes químicos
cianure tos — agentes químicos para o
.— fluidos químicos para indústria —
tratamento e coloração — pós químicos de zinco e aldminio
N' 869.003

oc N

It

Ind. Brasileira

a

lir

DIÁRIO OFICIAL (Seção III,
alpaca -- alumínio — aparas de metal — cobre — metais fundidos — ler- gusa — humbo — soldas metálicas — sucata de metal — tório — tiras metálicas para soldas — colas me-

N° 869.009

tálicas — níqueis — tismio — ouro —
metais em barras — bronze — thomaz
— mercúrio — platina — imã natural — la.ão — metais em pó — pós
metálicos — alcalinos metálicos — al-

FEQUIMBRA

.IND.DRARTtnTRA
Requerente: Técnico Mecânica
Bristan S. A.
Local: São Paulo
Classes 5 — 6 — 8 — 11 — 21
;Artigos: Aço — adesivos metálicos —•

N° 869.008
" KARINHOSO "
Indo Brasileira
Requerente: Américo Wataro
Nagay
Local: São Paulo
Classe 41

Ar Elgos: Arroz

las para todos os esportes — figuras
de aves e animais — tamboretes —
raquetes — piões — petecas — dominós
— tômbolas — xadrez — baralhos —
tênis de mesa
espingardas e revólver
de brinquedo e trens
N° 869.012

pax — zircôn.o — voltram e zinco
"Classe 5
Requerente: C N A — Cia. Nacional ./À ros de máquinas — arietes — betoneiras — bombas elétricas — bombas
de Alimentos
hidrául.cas — braçadeiras de máquinas
Local: São Paulo
— bronzinas — dínamos — bases de
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Artigos: Carnes verdes — carnes em máquinas — barras máquinas — áconservas — mortadela — salsichas — quinas atiadoras — esmeris de máquinas
linguiça — roz-bife — peixes — pes- — tresas — furadores de máquinas —
Requerente: Hugo Ehrmann
cados — baleia — atum — ostras — máquinas de abrir — cortar — maquiCia. Ltda .
bacalhau — camarão — carnes-conser- nas enroladoras máquinas encanadoras
—
máquinas
impresLoras
—
máquiLocal: São Paulo
vadas — sardinhas — lagosta — ma- nas
retinacioras
—
mecanismo
de
máClasse 6
riscos — moluscos — enxova — línArtigos: Compressores elétricos —
gua — carne seca — lombo — fíga- quinas — pedas de ináquinas — as:quinas de tiletar — máquinas
coser
rotativos
do — urucum — carne de vaca — —
costurar e pregar — máquinas de
cante de boi — aves abatidas — carne
N9 869.010
de rã — rabadas — rim — pirarucu — cavar — reguladoras de velocidade para
máquinas — rolamentos de motores e
patês — carne de porco
válvulas — partes de máquinas
Classe 6
869.004
N9
ITAREIA
Acendedores — acumuladores — aparelhos de ar refrigerado — refrigeradores
Ind. Brasileira
"BAR E MERCEARIA
— aparelhos de contrôle de cálor —
fôrça — luz — rádio — televisão —
SENHOR DO MUNDO"
voltímetros — válvulas — chaves autoRequerente: ltareia — Comércio de
máticas e elétricas — toca-discos —
Areia e Pedra Britada Ltda.
aparelhos sonoros — chassis — chuveiRequerente: Bar e Mercearia Senhor do ros elétricos e automáticos — dinamôLocal: São. Paulo
Mundo Ltda .
Classe 4
metros — cristais de rádio — hidrôLocal: São Paulo
Artigos: Areia e pedra britada
metros — bombas de gás — fones —
Classe 41
máquinas de fazer café — filmadores —
Titulo
filmes. revelados — extintores de incênNo 869.011
dio — filtros automáticos — mostraN9 869.005
dores — lanternas de pilhas liquiditicadores — máquinas . de lavar — ba"CARINHOSO"SELE.
terias — registro de gás — água —
quadros de eletricidade — tubos — conCIONADO DESDE A
duits — vibradores e voltímetros
SEMENTE "
Classe 8
Alavancas — ancinhos — cântaros —
Requerente: Américo Wataro Nagay arcos de serra — arcos de pua — arLocal: São Paulo
golas para • guardanapos e similares —
Classe 41
IND. BRASILEIRA
arruelas — sifões — armações — arFrase
ranca taxas — norcas — pregos —
parafusos — chaves de parafusos —
N" 869.006
chaves de tenda — chaves inglêsas —
esguinchos — enxadas — ferramenta —
"JOLA"
furadores manuais — funis — fresas —
ferrolhos — martelos — saca-taxas —
Brasileira
Requerente: Padaria e Confeitaria
rolos — rosários — roscas — rosetas
Biblos Ltda .
—
tenazes
—
terminais
—
tubos
—
conRequerente: Jola Drink's Ltda .
Local: São Paulo
duits — tubos de encanamentos — tuLocal: São Paulo
Classe 41
bos para fins diversos — trincos —
Classe 42
Para distinguir os seguintes
Artigos: Aguardentes — anizes ape- serras — serrotes — tesouras — cani- Artigos:
artigos: pães — biscoitos — bolachas —
vetes e canos
ritivos — genebra — bagaceiras —
pães-doces — queijos — doces — paClasse 1.1
_aperitivos — batidas — alcoólicos —
netones — sorvete e café
Automóveis
e
suas
partes
integrantes
Dão medicinais — bitu; — brancly — —
caminhões e suas partes integrantes
cachaça — cervejas — chopes ci1\1° 869.013
bicicletas e suas partes integrantes
dras — conhaques — fernet — gene- —
bra — genebrita — kirsch — kummel — breques — calotas — câmaras de
pedais de câmbio
— licores — marasquinhas — necat al- ar para veículos
patati — pipiermen't — — freios — guidões — pára-lamas —
coólicos
— pára-choques de veículos
iicroes — quinados — rum — sucos pára-brisas
— carnu reboques e suas partes intealcoólicos — vinhos — vodka e
grantes — amortecedores de veículos
whisky
— direção de veículos — eixos de direção de veículos — molas e rodas
N9 869.007
para veículos
Classe 21
IIND. BRASILEIRA
j3RISTAN

Fevereiro de 1969

CARMO BOUTIQUE1
Requerente: Bárbara Rosalina do
do Carmo
Local: São Paulo
Classes 33 e 36
Titulo
.N° 869.014

Requertnte: Iguatemi Automóveis
Ltda .
Local: São Paulo
Classe 50
Gênero: Para distinguir marca a ser utilizada pela requerente para distinguir
serviços correlatos com sua atividade.
que compreende: comércio de compra e
venda de automóveis novos e usados
N9 869.015

CORAN
IND.BRASILEIRA
Requerente: Coran Comercia/
Industrial Ltda .
Local: São Paula
Classe 21
Artigos: Retentores
carroçarias —
chassis — caixa de câmbio — cilindros
de freios
caixa de direção — creram
lheira do volante — pára-lamas — para.,
choques — portas — transmissões —
tirantes
tambores de freio — caladros de freios — diferencial — embrea...
gens — eixos — engrenagens — esca.t
patnentos — amortecedores — molas —
juntas de vedação — filtros — tubos
condutores de óleo e gasolina — tubos
de escape — aros — rodas — pedais
de freio e de embreagem — braçadeiras
— cubos e estribos
No 869.016

PROMEL
Requerente: Fequimbra Comércio de
Ind. Brasileira
Novidades Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Promel Produtos
Classe 49
Metalúrgicos Ltda.
Artigos: Para distinguir brinquedos
Local: São Paulo
jogos e passatempos a saber: carrinhos
— bercinhos — aviões — zepelins —
Classe 5
automóveis — caminhões — patins — Artigos: Alavancas — puchadores
patinetes — bonecas — bonecos — bo'eixos — tragueta e akas

ta/liana-ten. -
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,N° 869.017.

tadelas — mostardas — nabiças — nabo
N9 869.021
— nozes — nós-moscada — óleos aliMentidos — ostras — ovos cozidos —
ovos quentes e fritos — rins — sal —
.COMAR
"BOLOGNA"
salame — salsicha . — salsa — sanduiInd. Brasileira
Brasileire
ches
sardinhas — sojas — sopas —
sorvetes
talharim — produtos alimentícios — para conservar alimen:
Requerente: Transportadora Bologna
— pudins — queijos — quiabos —
uimitada
Requerente: Comar Materiais de
•
rabadas — rabanetes — rabanadas —
Local: São Paulo
Construção Ltda.
Classe: 50
rações alimentícias -- rações balanceaLocal: São Paulo
Artigos: Transportes
das para animais — repolho — tapioca
Classe 16
— temperos — tomate — torrões ali• Artigos: Areia — cal — cimento -- mentidos
N9 869.025
— tortas alimentícias — triazulejos — telhas — madeiras e tijolos go — rucum — uvas — vargens —
para construção
go — urucum — uvas — vargens —
xarques e xispes
"VILLAGE"
N 9 869..018
Ind. Brasileira
N9 869.020
•••

KIIAUTO
Ind. Brasileira'
Requerente: Klianto Serviços de
Mecânica e Funilaria Ltda. .
Local: São Paulo
Classe 50
Serviços: Oficina mecânica de conser:o.s
de veículos
N° 869.019

" PRA FRENTE
Ind.Brasileira

."PROA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS"
Pescados Ltda.
Requerente: Proa Distribuidora de
rJocal : São Paulo
Classe: 41 — Título
N9 869.021

N9

869.030

"ARFITEX"
Ind. Brasileira
Requerente: Arfitex Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 6
Artigos: Fieiras para fiação, arietes,
aros de máquinas, bases de máquinas,
bielas, braçadeiras, de máquinas,' cabeçotes, de máquinas, franzidores de
máquinas de costura, . lançadeiras,
para máquinas, máquinas beneficiado-.
ias, máquinas de costura, máquinas
d-e coser, máquinas de binar fios, máquinas de bordar e máquinas de pregar
,• botões

N9 869.031
Requerente: )avid Pereira Franco
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quanto vestuários,
"O ALAMBIQUE"
calças, calções, blusas, blusões, cuecas,
bermudas, ceroulas, baby-dolls, aná- Ind. Brasileira
guas, aventais, saiotes, sout i ens, camisas, camisetas, camisolas,
meias,
lenços, cache-cola, mailots, ligas, cintas, cinturões, toucas, roupões, robe Requerente: Lanches "O Alambique"
de chambre, pijamas, peinoirs, camiLimitada
solas, casacos, paletós, gravatas, jaLocal: São Paulo
quetas ,e roupas brancas de uso
Classe: 41
pessoal
Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, paio, pates, copa, rozN9 859.026
bife, linguiça, requeijão, queijo, salsichas, mostarda, peru, salame,
" POLONIO DE SÃ°
churrascos

Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRA.
N° 869.032
Requerente: Súper-Mercado
Pra Frente Ltda.
Local: São 'Paulo
"ENTRAGADORA
Requerente: Comercial Polono de Sá
xequerente: Irmãos Quilo S.A.,
Limitada
Classe 41'
TRANSHANNA"
Indústria de Jóias
• Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: Açúcar —
Local: São Paulo
Classe:
46
amendoins — amido alimentício — araClasse: 13
ruta — arroz — assados — aveias — Artigos: Abotoaduras, de punho, águas Artigos: Velas, detergentes, fósforos, Requerente: Entregadora Transhanna
cc /. num, sabão, de areia, água
Limitada
aves abatidas — azeite — azeitonas — marinhas lapidadas, arnetis/as la.pida- sabão
sanitária, desinfetante saniãzios, esLocal: São Paulo
atum — avelãs — aletria — alpiste — das, rubis lapidados, safiras lapida- fregões,
desodorantes, sanitários, goma
,
—
Classe: 33 — Título
ameixas — arnendoas — cebolas — ce- das, topázios lapidados, turmali- para lavanderia, anil, areia fina para
lapidadas,
turquesas
nouras — batatas — alhos — chá — nas
lapi- •ioi mento, amido uar-, Livanderia, vela
N9 869.033
cheiros alimentícios — churrascos — dadas, diamantes lapidados, es- de sebo, cêra, espermacete, pós para
coalhada — cocos — chouriços — ba- meraldas lapidadas, diamantes lapi- :aVanderia, preparados para lavar,
dados, alfinetes de gravatas, anéis, pastas, para polir, saponáceos, sodas
calhau — balas — bananas — banha — berloques
de metal precioso ou imita- cáusticas, sulfate, para lavanderia, tibaunilha — beterraba — biscoitos — ção, botões
de colarinho, chaveiros,
bolachas — bolos — buchos -- bombons braceletes, brilhantes, brincos, broches jolos para brilho, e polimento, tochas
— caças alimentícias — cacau —J café pérolas naturais ou cultivadas ouro ou de cêra, pano esmeril e cornposiçots
— camarão — canela — canja — can- imitação, prendedores de gravatas e para limpeza de móveis e utensílios
jica — carambolas — caramelos —
pulseiras
N9 869.027
carnes — frescas-secas e em conservas
N9
£69.022
— farelos — farinhas alimentícias — fa-"BOLSA DE AUTOMó
linhas de mandioca — farinhas de mesa
VEIS WOSIL" —
-,- favas alimentícias — feijão — fei"ZANINHO"
joada — fermento — fiambre — fígado
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ind. Brasileira
Requerente: BOlsa de Automóveis
— filhos — flocos — cogumelos —
Wosil Ltda.
colorastes para alimentos — colorau —
Local: São Paulo
cominho — compotas — condimentos
Requerente: JObé Cardoso Filho
Classes: 21-23 — Título
,...- para alimentos — confeitos — cravos
Local: São Paulo
— cremes — frutas — doces cristalizaN9 869.028
dos — doces —. drops — enchovas —
Classe: 32
Requerente: Ermanno Coló,slino
espinafre — essências alimentícias —
Artigos: Pseudônimo sertanejo
• Local: Sã á Paulo
extratos de tomate — extratos de frutas
. Classe: 11
N9 869.023
— erva-doce , ervilha --. lagostas —
"COMÉRCIO DE MAArtigos: Panelas de alumínio, trincos,
laticínios — legumes — leite natúral
fechaduras, dobradiças, parafusos, puTERIAIS PARA
em pó — leite condensado — lentixadores de troveis, chaves, crêmonas,
"WALLADY
SPORT"
lhas — línguas —. lombos \-- louros —
CONSTRUOES SER
martelos. gripos chaves de fenda, aliInd. Brasileira
fubás — fungões — galinhas abatidas
cates, tenaZes. Canos rnetalicos frizes
VIDX0
PUBLICA"
para automélicis, calotas, pára-cho— garoupas — gelatinas alimentícias —
ques, maejanètás e grades para autogeléias alimentícias — gergelim — glulnóveis
cose — goiabadas -- gorduras ali- Requerente: Indústria de Artefatos de Requerente: Comércio de Matc,riais
mentícias — granulos alimentícios — Malhas Cresciulo & Carneiro Ltda. para Construções. 'Servidão, PUblica
N° 869.?)74
Local: São Palia°
Ltda.,
grão de bico — hortaliças -- pães —
Local: São Paulo
pastilhas — patos abatidos — pêssegos
Classe: 36
Classe: 16 — Título
— peixes — deixadas — pescados — Artigos: Vestidos, blusas, blusões, capickles — pimenta do reino ou mala- sacos, calças, calcinhas, cuecas, toucas,
MECORAÇOES
N9 86i). 029 •
gueta — pipocas -- polenta — prali- camisas, camisetas, camisolas, bonés,
nes — presuntos — macarrão — man- baby-dolls, calcados, camisetas, echarIndistria Brasileira
dioca — manteiga — gergelim — mar- pes, combinações, corpinhos, niaillots,
.1pAs.11,
japonas,
jaquetas,
libres,
quimonos,
piCEREAISmelada — margarina --- mariscos 7-lenços, meias, boinas, soutiens!,
massas alimentícias — massas para sopa jamas,
Reque..en : Joseph Feliphe Dahrouge
paletós, cintos, cueiros, calotes. dolLocal São Paulo
— mate — mel — melado — milhos — mans, roupões, uniformes, robe de
Requeren : Casil Cereais Ltda.
Local:: São Paulo
Clasaes: 24-34-50
miudos de animais — molhos alimentí- chámbre, _dominas, roupas brancas
Aplicação:
Para ser aplicado nos
cios — moluscos alimentícios — inor.
Nie uso pesjoal
- Classe: 41.
Titulo
artigos da olasife adega
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1\19 869.035

X* 869.041

AO ANZOL DE OURO.

IV.. EDUCATIVA]
IND. BRASILEIRA
dam emoumum

Requerente: António Ignácio
Local: São Paulo
Título
Classe: 18

Fevereiro de 1969

mento, azulejos, ladrilhos, telhas, porN9 869.051
tas, janelas, etc., não incluidos em
outras classes. Papel para forrar casa.
Tintas e materiais correlatos, perCEOFERTIL S/A.tencentes à classe.
IELCSTRIA E COMÉRCIO'
Classe 28: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e
mineral não incluídos em outras classes; artefatos e substâncias químicas Requerente Geofertil S.A. — Indústria e Comércio.
não inemidos em outras ciasses. TinLocal: São Paulo
tas e materiais correlatos pertenJORGE — PI 1.144 a 1,160 3-2-69
centes à classe.
N9 869.052

N9 869.046

N° 869.036
'Requerente: Bar e Churrascaria
T. V. Educatia a. Ltda.
JUVIAL
Local: São Paulo
Classe: 41
Ind. Brasileira
Artigos: Para distinguir: Paes, boles,
iiscoitos, roscas, sandu ches, empa
Requerente: Juvial S.A. — Adminispastéis, tortas, pizzas, 'churrascos, crotração e Participação.
FiequPrente: Costauto — Comércio de
quetes, cokinhas e café
Local: São Paulo
Automóveis Ltda.
Classe: 50
Local; São Paulo
N° 869.042
Artigos: Para distinguir como marca
Classs • 21
de se..viços: Administração e
Artigos: AutarrViveis
participação.
N9 869.037
869.647

• OOSTAUTO

ELEVE,N
Indústria Brasileira

Eleven Indústria de
Malhas Limitada.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas em geral:
Agasalhos, abrigos de peles, aventais,
alpergatas, anáguas, blusas, botas, botinas, blusões, boinas, babadoures. bonés, capacetes, caricias, carapuças,
casacos, caSacão, coletes, capas, chame, cachecols, calçados, chapéus, cinInd. Brasilelra
tos, cintas, combinações, corpinhos,
G.
B.
T.
calças de senhoras e de crianças, õalcamisas, calças, camisas, comiGoiania- Est. de CoLa2 ções,
setas, cuecas, cêroulas„ colarinhos,
.R:qu---ite: Distribuidora cie Produit s
cueiros, casacos, • chinelos, dominós,
Farmacêuticos Mirim Ltda.
Leo': São Paulo
Requerente:. "T.G.B." — Transpor- echarpes, fantasias, fardas para militares e colegiais, fraldas, galochas,
Classe: 3
tes Gerais Brasileiro Ltda.
gravatas, gõrros, jogos de lingerie, jaArtigos: Substâncias químicas, proLocal: Goiás
Requerente:
Henri
Bianor
Chalá
quêtas, luvas, ligas, lenços, mantos,
dutos e preparados para serem usados
Classe: 33
Barbosa
meias maiôs, mantas, mandrião, manna medicina ou na farmácia
Local: Guanabara
tilhas, paletós, palas, permear, peugas,
NQ 869.048
Classes:
21
e
49
149.863.028
pulover, pelar:nas, ponches, polainas,
Artigos: da Classe, destacando-se um
pijamas, guarda-pó, punhos, perneioriginal veículo anfíbio versátil esporras, quimonos, regalos, robe de chamtivo e recreativo
PETROEAR
bre, roupão, sobretudos, saias, suspenCURTI
EXECUTIVE
CARD
Icsão,LURS7m1
sórios, saídas de banho, sandálias,
N° 869.043
sweater, sungas, shorts, stolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
Requerente: Agência Curti Passagens
ternos, uniformes e vestidos.
Requerente: Agenc'a Petromar de
e Turismo Ltda.
Serviços Marítimos Ltda.
Local: São Paulo
N9 869.053
Loca': São Paulo
Classe: 50
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
Ar'iigos: Transy;o:tes marítimos
de serviços: crédito, turismo, comINDÚSTRIA' BRASILEIRA
pra e venda de passagens, excursões,
N9 169.039
VISTA um rubRE
viagens, reserva de passagens ê hotéis.
Requerc.n : ,

R•OXA

LOCAL

Ind. Brasileira
Requeren te: Local —
Mecânica Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Arti oxis: veículos e suas partes integrantes: — amortccedbres, alavancas
de câm"o. bra,cos de direcão para,
veículos, eixos de direção, molas, pá-'
ra-lamas, pára-choques. pára-brisac,
pedala, rodas para veículos, terminais
N° 869.040

Requerente: Produto;
Qu!rnicos e Farma,ci-iuticos S.A.
Local: Estado da Guanabara
Classe: 1
Artigos: Produto.; qu:micos usados na
indústria;
bstâncías químicas para
preservação de alimentos.
N9 869.044

VETURET1C

N9 869.049

PROJESOM
Requo •-en:e: Eduardo Alfredo Fayad.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir coíbo marca
de serviços: Planejamento e instalação de som, montagem de caixas
acústicas, gravações de tapes, projetos, estudos, assistência técnica.
•

Requerente: Casa nosmos S.A. Artigos para Cavalheiros.
Local: Sáo Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serViçós: Campanha para arrecadação de vestimentos.
N9 869.!.54

VI B R 0 . T E S
/ri cias iria Brasn. ei TE,

N9 869.050

terente: E. R. S:juibb & Sons,
GEOFERTIL
Inc.
local: Estados Unidos da América
Indastria Brasileira
Classe: 2
Artigos; Preparações diuréticas
Requerente: Geofertil S.A.
Inveterinárias.
dústria e Comércio
Local: São Paulo
869 04b
Classe: 2
•
Artigos: Para distinguir substâncias
e preparações químicas- =idas na
agricultura, veterinária e para fins
Requerente: Restaurante Notre Dame
sanitários: Adubos, baraticidas, carLimitada
Eequerente: Mobil Química Partici- rapaticidas,
desinfetantes, defumadoLocal: São Palito
1,:2açns Indústria e Comércio Ltda. res, fertilizante
do so l o, funaicidas.
Local: São Pauio
Classe: 41
formicidas,
. herbicidas,
Classe: 16 e 28
Artigos: Para distinguir: Pães, bolos,
i nseticidas, inicroicidas, ólros rara
biscoitos. ,cs s as sanduíches. pr-ma,ir Artigos: — Classe, 16: Material ex- fins vei-erinâri-s,
nizzas, churrasc,s, cro- clusivamente 1:P ra construcâo e ad Fír- sabão desinetst-- , te , .. var'n-s, ungüenpastéis,
no de prédio, estradas, etc., como clquetes, coxinhás e café
tos e vitaminas.

Requerente. vibrotex — Telas Me-

• tal icas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 10
•
Artigos: Para distinguir: aparemos
de labeUatório, vibratório, de classificação d materiais.
,

N9 869.055

BERRYVAR

EKPREENIZTAENTOS
J.O. LTDA. s/0

Requerente: Yr,miorePiv.Y.mentos J. O.
I•tda. S.A.
• Local: São Paulo
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—
N9 859.950

se9.051.

CAVERNA"
Indústria Brasileira

Fevereiro de

mecânica para veículos, tais como
funilaria, pintura, eletricidade, mecânica, tapeçaria, da classe 50.
N9 869.067

R luarenta: Caverna — Indústria e
Comércio de Scepvetes Ltda,
Local: São Paulo
Requerente: • Mereanlai São Vicente
Requerente: "Agrominas" Ag,ricultuClasse 41
Ltda.
ra e Mineração Indústria e Comércio
Artigos: Sorvetes.
Local; São Paulo
S.A.
Para distinguir e assinalar: Serviços
Local: Estado do Rio de Janeiro
Na. 869.062 e 869.063
relacionados com a fabricação, distriClasse: 4
buição, transportes e manipulação de
Artigos: Substâncias de origem aniartigos e produtos alimentícios em
mal, vegetal ou Mineral, em bruto ou
gama ferragens e ferramentas. Asparcialmente trabalhadas, areias não
sistência técnica, importação e
preparadas, argila não preprada.
exportação.
inclusive refratária.
N9 869.068
N° 869.057

Indllst ria Brasileira

MERomán.sIo VIOSHT •

Requerente: Niomar Morilz Sodré
Bittencourt
Local: Guanabara
Classe: •32
Artigos: Almanaques, armaalos, folhetos impressos, folhinha simpreSsas, jornais, livros, programas derãdio e de televisão e revistas impressas.
áfiaamin mmmm ni m m na mui
N9 869.058

N9 859.07T

LART

'8%0 VI,CENTE

Indústria Brasileira

1969 1155

D.

IND. BRApiLEIRA
Requerente: Tecelagem Taquara

S.A.
Local: São Paulo
Classe 36 Artigos: Blusas, calções, calças, camisas, cintas, combinaçõese, gravatas,
luvas, maillots, meias malhas, pijamas, soutiens, sweaters, vestidos.
No 869.074

TECELAGEM
TAQUARA S.A.

Requerente: Roberto Della Bania
Local: São Paulo
Requerente; Mercantil São Vicente
Para distinguir e assinalar: Azulejos
Ltda.
Requerente: Tecelagem Taquara S.A.
chapas isolantes para construções,
Local: São Paulo
Local: Sã.) Paulo
chapas para cobertura e para pareNome Comercial
Nome Comercial.
deS de prédios, chapas de divisão de
cômodos em prédios, lambris, esquaNo 869.069
• N9 859.075
drias, lajes, lajeotas, mosaicos para
•
construções, portas, portões, pisos, da
classe 16.
Para distinguir e assinalar: Chapas
'ENOGAR
g
e, placas de material plástico, vasicopos
de
material
pláslhas, caixas e
ND. BRASILEIRA
tico, óculos de material plástico, resinas sintéticas, fôlhas isolantes de Requerente: Super Mercado Serve
Bem Ltda.
substancias sintéticas, da classe 28.
Local: Estado do Rio de Janeiro
Requerente: Ibefat — Institut,
Classe 41
No 869.054
Brasileira de Especialidades
Título.
Farmacêuticas Ltda.
Local: São Paulo N°869.070
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado no tratamento da prisão de
ventre.
Casakiento _na

owe 24n

m Tr.7T7,

TV

Nr9 RAD'. (r7P

Requerente: moinar Monls Sodrè
Bittencourt
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos; Almanaque, anuários,
tos inipressos, folhinhas impresaãã,
jornais, livros, programas de rádio e
de televisão e revistas ImP-ressas.
N9 869.059
AGREM / O PERPtalE litáSOlnit)
NOVO AZERM 1,1120

10

Requerente: Colgate PalmoliVe Coinpanar
Local: Nova York
• Classe: 48

Requerente: Ming Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Na classe.
N? 869.065
uid onça N UNIÃO ENTRE tont 11T0134

r-

Requerente: Ming anailatria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 40
Expressão.
N9 869.066

lUtigos: Expressào de Pfeagantta.

No 869.060
:em! iio— minas!
ZUGITLINO E AGRES=
atequeente: Colgate Palmolive
Company
Local: Nova YOrk

Classe 48

attitgOal =Pressão de IDMIEtandet.

DOitAUTO

• Requerente: TV Globo Ltda.
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Revistas — schipts.— shows
— programas radiofônicos — peças
teatrais e cinematográficas —
progaama de televisão. •
N9 869.071

COTONfEX

Requerente: cotontex Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Como marca de serviço, de .
com o art. 74 do C.P.I.,
ALIANÇA DE CREDITO. acdrdo
ser usada pela requerente em seu
:nela de importação e exportação de
PESSOAL — A CP
tecidos.
N° 869.077
Requerente: Banco Antônio
Queiroz S. A.
Local: São Paulo
a
Classe 50
Artigos: Como marca de serviço, a
ser usada pela requerente, para propagar seus serviços e empréstimos.
N9 869.072

ALIANCA DE CRfilTO
PESSOAL — A CP
SÃO PAuL0

Requerente: Instrumentos Elétricos
Requerente: Banco Antônio de
ruccprerente: Oficina, Mecblica
Engro S. A.
Queiroz S. A.
Dobrauto Ltda.
Local: São Paulo
Local:
São
Paulo
Local: São Paulo
Classe 38
Classe 33
Para distinguir e assinalar: PrestaArtigos: Cartões de visitas, chequedi
oficina
Artigos;
Titulo
de
estabeleciment0.
40 de servicos referente à
ttuolicataa, envelopes, faturas, mat&I,

1156 Colarta-fairo 1
n--borrão, notas fiscais, notas promissórias, papel para cartas, recibos.
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N9 RAD non

"Nt9 869.093-094

i.T9 869.087

N9 869.07e

CHEMPETROL

JAN.VI-ER

END. BRASILEIRA,

IND. BRASILEIRA
Requerente: Gasparotio Labate tsz Cia.
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Agua para maquilagem, aparelhos de barbear, batons, brilhantinas, cosméticos, craions para sobrancelhas, cremes embelezadores,
dentifrícios, desodorantes, escovas para. dentes e toucador, esmalte para
unhas, grampos para cabelos, glicerina perfumadas para o toucador, Ia-_quê, loçõese, pentes para cabelo, perfumes, sabonetes, talco perfumado.
N° 869.079

SAFETY CV-B

Requerente: Cláudio Moacyr Villa
Local: Seio Paulo.
Classe: 50
Artigos: Prestaçao de serviços de limpeza, desinfecça,o, ciesinsetização, prevenção contra insetos, microolos e
doenças, e ainda de serviços de lustração e a p licaçao de cêras e demais
produtos destinatios á limpeza e ao
Requerente: João Amaral Games
embelezamento de ambientes domiciLocal: São Paulo
liares, corne ciais ou industrais.
Classe: 8
Artigos: Grelha para assar, fritar e
N 9 869.088-090
cozer

equRei
B.asolanda Comércio 1m.,
portayio e k.,xportaçáo Ltda.
.14ocal: Sáo Paulo
Classe: 38
Artgos: Cheques, duplicatas, en. velopes, fa.tura.s, notas promissórias, papel
de correspondência e recibos, bilhetes
impressos
Classe: 47
Artigos: Carvão mineral, de turfa ou
vegetal, caras para iluminação, combustíveis, fluidos de iluminação, gaso.
una, gordura de petróleo, gravas, ie.
nha, lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querosene, turfa
N 9 869.096 •
21

p
G \\t\ 02'xe°

N 9 869.084

-

IND. BRASILEIRA
WaSS2'

Requerente: Sanatório Nossa Senhora
Aparecida Ltda.
,Local: Guanabara
Classe: 33

Requerente: Cia. Comercial de
Vidros do Brasil C V B
Local: São Paulo
Classe 14
Artigos: Vidros e cristais de
segurança.

Requerente: ciaudio, Moacyr Villa
Local: São Paulo
Classe: 50
N9 869.020
Arti,;-s: Prestação de serviços de limDraallalra
p2.-a, desinfecção, des i nsetização, pre..
venção contra nisetos, micróbios e
doenças, e ainda de serviços de lustração e ap licação de ceras e dernais
Requerente: Trivellato S.A. Enge- produtos destinados á limpeza e ao
IND. BRASILEIRA
nharia, Indústria e Comércio
e m belezament 0 . de ambientes domiLocal: São Paulo
liares, comerciais ou industriais
Classe: 5
Classe: 47 Requerente: Cia. Comercial de Vidros Artigos: Tubos metálicos, vigas me; Artigos: Combustíveis,
lubrificantes,
do Brasil CVB
tálicas, vergalhões, tubos para chassis graxa, óleos de l ubrificação, querozene,
Locai: São Paulo
de veículos, tubos para reforços
petróleo puro ou refinado, gás comClasse: 14
bustível e de iluminação, turfa
Artigos: Vidros e cristais de segurança
N 9 869.085
Classe: 46
-—
Artigos: Velas, fósforos, sabão, deterN 9 869.081
gente, amido, anil, água de lavadaria,
alvejantes, afta, massas,. lixas e lãs
e palhas de aço para limpar e polir,
graxa para couros, p reparados para
limpar, polir, lustrar e dar brilho,
e dorizantes

N° 869.097

Cft
C4,V

CVB SAFETY

TAQUARA

IND. BRASILEIRA
(Requerente: Tecelagem Taquara S.A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Algodão, belbutina, cambraia
de linho, casimiras, crepe, cretone,
damasco, de algodão em peças, tia selas, fustão, gazes, gorgorão, jersey,
lã em peças, musselina organdi, raion,
sarja, sedas, em peças, cetim„ linho
em peças
N9 869.083

BOL-LAPIS
IND. BRASILEIRA
Requre p te: João Britavaldo
Marcondes •
• Local: São raulo
Classe 1 Artigos: Lá p is, canetas, l-orrachas, carimbos, papéis carbono, perfuradores,
ramvadores, port a alfinetes, almoladar. para carimbos, c.sterográficas

'4\2"
\SC" seP
\.n5°
Requerente: Ciste Textil S.A,
Local: São Paulo
Classe: 34
Artigos: Capachos, cortinas, cortinas
nutorna,icas, cortinados; encerados;
linóleoS; mosquiteiros; oleados; panos
para assoalhos e paredes, passadeiras;
tapetes de peles, tapetes de madeira
de eateira, tapetes, corda e cortiça

N9 869.091-092

N9 869.098
Noto/.

--agtro

INDUSTRIA BRASITEIRA

Requerente: Cláudio Moacyr
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Desinfetantes, formicidas, inseticidas. carraipaticidas, -fungicidas,
raticidas, baraticidas, fertilizantes e
creolina, águas sanitárias, bactericidas
para fins sanitários e veterinárloS,
desodorantes sanitários, microbicidas
de uso animal e odorizantes sanitárins
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão, detergente, amido, anil, água de salanderia
alvejantes, céra, massas, lixas e lãs e
graxa, para couros preparados para
limpar, lustrar e dar brilho,
odorizantes

‘4_

:1

444 $4 ?

Requerente: Cláudio Moacyr Villa
Local: São Pau/
Classe: 2
Requeernte: Brasolanda Comércio Imseticidas, carr ap aticidars, fungicidas,
raticidas, baraticidas,
f e rtilizantes e
crenlina, águas e sanitárias, bactericidas para fins sanitários e veterinários d esodorantes sanitários, microbicidas de uso animal, e odorizantes
sanitários
Classe: 1
Artgos: Produtos químicos usados no
preparo de desinfetantes, inseticidas,
fungicidas, raticidas, baraticidas, formicidas e demais insetos uu pequenos
animais nocivo,

00: 0
C5

.

N-

ró

ç'ç#

XlIt%
Requerente: Cisne Textil S.A.
Local: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Artefatos de couros e peles,
a saber: Arreios, atacadores; bainhas
para facas e espadas, bõlsas; couros e
peles, caixas, carteiras, calcanheiras,
capas para álbuns e para livros, carneiras, coleiras, correias chicotes, co.
pos; debruns; estojos entresolas; mala, maletag; palmilhas, pastas de
couros; parta-níque's, porta-chaves;
-rédeas; sacos, selas, solados; tirantes
para arreios e valizee

Quarta-teira 5
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Requerente: Couret & Cia. Ltda.
Local: Minas Gerais
Classes: 12:28, 36, 37
Título
N9 869.100

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
869.107-109

aparelhos de ar refrigerado; apars4
lhos de assar; aparelhos de astrono.
mia; aparelhos de cocção; aparelhos
de comunicação interna; aparelha%
de contrôle de calor; aparelhos d%
controle de fôrça; aparelhos de cor).
trôle de movimento; aparelhos de(
contrôle de sola; aparelhos de eon.
trôle cie temperatura; aos :• e,hos de(
1 cortar frios (de uso doméstico); soa.
relhos 'de encerar (de uso dcméstico); aparelhos de engenharia; apa../j
relhos de engomar (de uso domésti.;
co); aparelhos de espagir; aparelhai'
de evaporação; aparelhos de expe:i.,
ências; científicas; aparelhos de fer..,
Requerente: Aumart Promoções Ltda.
menatção; aparelhos de física; apa./
Local: Estado do Rio
relhos de fotodecalque; aparelhos de
Classe: 33
fotografia; aparelhas de galvanoplas n
Título
tia; aparelhos de geodesia; apare:boa'
de geometria; aparelhos de ilumina.'
N9 869.105
ção; aparelhos de institutos de (3.-Oe..
za; aparelhos de matar insetos (nã)
agrícolas); aparelhos de medição;,
Requerente: Construminas-Constru- aparelhos de observação; apareihoi
de ordenhar; aparelhos de pa.ssan
ções e Manutenção S.A.
roupa (de uso doméstico); aparelhos
Local: Guanabara
de pesar; aparelhos de proteção cenClasse: 33
tra acidentes; aparelhos de rádio:(
Título
aparelhos de refrigeração; aparelhos
Classe: 50
Artigos: Marca de Serviço para: orien- de segurança (inclusive do trafega) s
INDÚSTRIA BRASILEIRA
tação técnica, administração, plane- aparelhos de sinalização; aparelhos
jamento, organizações, empreitadas de desinfetadores não medicinais; (loa.
relhos de som; aparelhos de telecoconstrução e projetos
municações; aparelhos de televisão
Classe: 16
Requerente: Real-Emprêsa de Arma. Artigos: Argila preparada para cons- aparelhos esterilizadores (não medi.
zéns Gerais Ltda.
truções, areia, argamassas e asfalto chiais) • aparelhos fotogramétrices:
Local: Guanabara
preparados para construções, azulejos aparelhos fotográficos; aparelhos fo-i
Classe: 25
para construções, blocos para cons- tolegrá,ficos; aparelhos gaseificadoresi
Artigos: Ações, apólices, bandeiras,bi- truções e pavimentação, calhas de te- aparelhos geofísico; aparelhos hicíro,
belots artísticos, bônus, bustos, carta- lhados, cimento comum, caibros pre- métricos; aparelhos limpadores (de
zes, clichês, cópias heliográficas, de- parados para construções, caixas de uso doméstico); aaprelhos meteoro-(
fotostáticas, cópias heliográficas, de- cimento, caixilhos; chapas, colunas e lógico; aparelhos misturadores (de .,íÇ
calcomanias, desenhos, diplomas, dis- cornijas para construções; divisões quidos, óleos); aparelhos ozonizaclo.
plays, escudos, esculturas, estampas, pré-fabricadas, edificações pró-molda- res; aparelhos náuticos científisos:
estandartes estátuas, estatuetas este- das, esquadrias, estuque, impermeabi- aparelhos pasteurizadores; aparelhos.
reótipos, flâmulas, fotografias, gravu- lizadores de ergam essas, janelas, la- projetores; aparelhos reatores; aoa.
ras, bermas, imagens, maquetes, moe- drilhos, lajeotas, lajes lambris, lame- relhos radiofônicos; aparelhos ..efri.
das, painéis ointuras artísticas plan- las, macadame, manilhas, mármores geradores; aparelhos radiotelegráfis
tas de obras, taboletas, títulos e vistas para construções, massas de parede, cos; aparelhos reprodutores de ona.
paisagísticas
mosaicos, parquete pedregulhos prepa- gens; aparelhos reprodutc ..,e -oils:
rados para construções, pilastras de aparelhos sinaladores; aparelhos s. . ..:
N9 869.106
concreto, pisos, placas para pavimen- dadores; aparelhos sonoros; apare,'
tação, produtos de base asfáltica, tan- lhos telefônicos;, aparelhos telegram
ques de cimento, tijolos, telhas, tintas ficas.; aparelhos termostatos; ai-mm-1
para paredes, muros, portas e janelas, lhos toca-discos; aparelhos ventilado..
tubos de concreto, vigas preparadas res; apitos não de outras classes:,
aquecedorese aritonômetros; aspira./
para construções
dores de pó; assadores; automática(
INDÚSTRIA BRASILEIRA
chaves; autoclave.s; bateria,s; balan.
N9 869.111
ças; balcões frigoríficos; balizas; ba.
rógrafos; barômetros; bazímetras; oa.
tedeiras de uso doméstico; baterias:,
Requerente: Indústrias Químicas Esbenjamins; binóculos; bitolas; hobi.
pagíria Ltda.
nas; bombas de ar não mecânicas:
Local: Guanabara
automáticas; bules elétri.
3rasi1e ir borboletas
Indistria
Classe: 02
cos; buzinas; búsulas butirômetros : !'
Artigos: Ácidos para fins sanitários,
caixas automáticas não de outras -las.
ácidos usados na veterinária, prepases; 'calibradores; câmaras apares(
rados para afugentar insetos, água de
lhas; câmaras fotográfica; câmaras
cal desinfetante, águas preparadas Requerente: Ferramentaria, Linae- frigoríficas; câmaras d ecinemas; cá.
para veterinária, águas sanitárias, pre- -Brasil Indústria e Comércio Ltda. /liaras de televisão; campainhas elé.
parados para destruir animais nocivos,
tricas; carregadores automático4
Local: São Paulo
apanha-môsca, baraticidas, clorofórcarregadores pneumáticos; cartas as.
Classe 8
mio inseticida, colas para apanhar in- Artigos: Instrumentos
precisão, trográficas; cartas geográficas; car.
setos, dsfumadores, líquidos e P ós de- instrumentos científicos,de
aparelhos de tas njuticas chapas de aparelhai
sinfetantes, formicida, fungicidas, ger. uso
comum, instrumento e aparelhos elétricos; chassis; chaves automáti.
micidas exceto da classe 03), insetimoldea de tôda espécie cas; chaves de alavancas; chaves elécidas, sabão desinfetante; salitre do didáticos,
acessórios de aparelhos plétrico,s, in- tricas; chaves magnéticas; ehociidei.
Chile, unguentos e vacinas veteri- clusive
válvulas, lâmpadàs, tomadas, ras; chuveiros comuns; elétricos; el.'
nárias
fios, soquetes, aparelhos 'fotográfisos. dômetrap oinematógrofas; clinômecinematográficos, máquinas falantes, tros; . clomdores; colimadores; colo.
N9 869. 110
discos gravados e filmes revelados a rímetros; comandos • à distância4*
saber abaixa-luzes; abajuse-o absor- combustores de gás; compasso (exce4
sõmetros; acendedores; actinômetros; to para desenho) . comutadores; con.
açucarimetros; acumuladores; adap- densadotes; contadores automáticos:
tadores; aerômetros; alcoolômetros: contadores de rotação; conversores:
alternadores de corrente eiétrio --' ,..a- coornatógrafos; cogneteleiras; corne4
to-falantes;. amassadeiras de tiso do- tas elétricas; cometas para veículos
ENGENHARIA LTDA. mésticos; ainortecedore,s elétricos; correntes de agrimensor; cortadelradí,
amperímetros; ampliadores; amp---i- de fotografia; cristais, de rádio; cosem
cadores; analisadores; anéis de cali- mastocópio,s; cronógralos; cronônie.
brar; anemômetros; antenas; anún- (tros; curvimetro; dentímetros; des4
cios elétricos; aparelhos acionado por cascadores de uso doméstico; desper.
Ferreira de moedas; aparelhos aerofotogranriétri- tadores; diais; diafragmas; dinamô.
Requerente: .sta
cos; aparelhos amplificadores; apare- metros; discos automáticos; disso!!
Jesus
lhos calibradores; aparelhos cinema- fonografados; discos gravados; disco%
.Classe: 50
discoll
Atividades: Eletricidado e Telecomu- tográficas; aparelhos casmográ.ficos; para cálculos; discos sonoros;
nicações, Estudos. Projetos, Constru- aparelhos de agrimensura; aparelhos telefônicos; distribuidores ' die eletri.
de alarrna: ap arelhes- de alta tensão; cidade: disnositivoa mecânicos ou e141
coe
' s e :Representações
N9

(Construminas

nequerente:' Couret & Cia. Ltda.
Local: Minas Gerais
Classes: 12, 22, 23, 36, 37
Artigos: Nas Classes
N9 869.101

ISS (IS E
Indústria Brasileira
Requerente: Cisne Textil S.A.
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Artigos e preparações para
conservar, polir e limpeza em geral,
• (t, saber: algodão preparado para limpar metais e móveis, anil, amido, azul
da Prussia e Ultramar para lavanderia, abrasivos quando para conservar
e polir, barrilha, buchas para limpar
e polir; cêra para assoalhos, comeosi.
ções para limpar maquinismos, cêra.
para lavanderia; detergentes; extrato de anil; flanelas preparadas para
limpar metais e móveis, fécula para
tecidos, fósforos; goma para engomar,
goma para lavanderia e lavadeira,
graxas para calçados; líquidos para
tirar manchas e branquear roupas;
óleo limpeza de carros; preparações
para desengordurar e branquear, pomadas para calçados, pasta para polir,
JONES — PI 1.181-210 — 3-2-69
preparados químicos para tinturaria
e lavanderia próprios para tirar manchas de roupas, preparados para lavar,
pós de brunir metais; soda para lavanderia, sabão em pó, sabão comum,
saponáceos, sulfatos de soda, silicato
de sódio, soda cáustica; tijolos de
polir; velas
N'9

869.102

A VOGA
'equerente: Couret & Cia. Ltda.
Local: Brasília
Classes: 12. 22, 23, 36, 37
Título
N9 869.103

JO AC
( Juiz de Rira)
Requerente: José David Cury
Local: Minas Gerais
Classes: 8 e 40
Título
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`ricos para cortinas; duchas; ebulis res; lisimetros; lucirnetros; lunetas; máticas; torneiras de compressão; tras classes; engates; engrenagens
.tore; ecobatimetros; ejetores; ele- lupas: lustres; maçarico macrômetross torradores; tostaoleiras; transferido- (exceto partes de máquinas); envóroforo; eletrascossos; enceradeira, magnetógrafos; magnetômetros;
res; transistores; trenas; tripés de lucros; enxadas; essaciinha.s; en4ás;
quipanientos de aparelhos elétricas; nipuladores; manômetros; mapas as- aparelhos fotográficos; tubos acissti- escareadores;' escopros; esquinchos;
alliPamentas Para sincronização; es- trográfos; mapas de astronomia; ma- c0s; tubos conduits; vacuômetros; espachadores para mictório; espelhos
alhas para instalação elétrica; s- pas geográficos; mapas marítimos; válvulas de comporta; válvulas elétri- metálicos; esporas; espremedores;
-ectrascópios; espetografos; espreme- mapas náuticos; máquina afiadoraS cas; varas graduadas; varigrafos; ve- espumadeiras; esticadores; (ferraares de uso doméstico; esquadro, de uso domésticos; máquinas cinema- locimetros; ventiladores; vibradores; mentas); esticadeiras (ferramentas);
acato para desenho; estabilizadores tográficas; máquinas cortadoras de viscasimetros; voitametros; voltíme- estojos; estrilhos para montaria; ex. e pressão; estalsilizadores de volts— aso domésticos; máquinas de fazei tros; volumetros; volumenômetros; tensões; facas; facões; fechaduras;
vsattômetros; zirnoscópios.
em; estádias; estadimetros ; astenô- café de uso domésticos; báquinas de
fechos; ferraduras; ferragens em se.aertos; estereoscópios; estereografos- lavar legumes, de uso domésticos,
ral; ferramentas em geral; ferrolhos;
No
8a9./12
máquinas
de
lavar
pratos,
de
uso
dod5Pias; estereômetras; estereoplani- mésticos; máquinas de moer ou picar
ferros comuns para passar roupa;
rietros; estereopticons; estesiônietros;
ferros de plaina para cortar capas;
carne,
de
uso
domésticos;
máquinas
:stetômetross esticadores, aparelhos;
foices; ralhas para fins diversos; forzi
g
rÀaiA
de
moer,
ou
picar
legumes,
de
uso
111:0E-In'A5IL
1173)152,Rn
estilômetras; estrada de ferro, apacados;
fornias; formões forquilhas;
domésticos;
máquina
falantes;
máconosexoyau.
'. elhda Para; estrada de ferro, con- quinas fotográficas; máquinas lavafreios para animais fresas; frigidei,rôle de; estrada de ferro, sinais auras; fruteiras; funis; furadores maorriátiaas para; estrada de ferro, sis- doras de uso domésticos; máquinas
ganchos; garfos; globos; goi„ema de sinalização para; estufas de limpadoras de uso domésticos; má- Requerente: Ferramentaria Linde- nuais;
quinas picadoras de uso domésticos; Brasil Indústrias e Comércio Ltda. vas (não do outras classes); gramaquecimento; estufas para plantas; máquinas
pos; grosas; guarnições não de ouregistradoras, exceto de esndiômetras evaporamentos; exaustoLocal: São Paulo
tras classes; instrumentos cortantes
máquinas marcadoras de
s& exceto de máquinas; experimen- critórios;
Classe: Nome de Emprêsa
não de outras classes; instrumentos
passagens; máquinas marcadoras de
adores de evos; exposônietsos; ex- roupas;
perfurantes não de outras classes;
marcadores automáticos;
,intores de incêdia; fantoSeópios; faN9 869.113
elétricos; matemáticos
Jardineiras; jarras; jarros; ladrõ es
soletes; faróis; fecha-portas automá- marcadores
medidores de altura;
para caixa d'água; lâminas não de
ticas; fecha-portas pneumáticos; f e- instrumentos;
de comprimentos; medidooutras classes; lamparinas; latas;
aars; ferros elétricos para solda; fer- medidores
de distância; medidores de fôrlatões; lava-dedos ele mesa; lavatóas para passar e engomar; fervedo- res
ça;
medidores
de
intervalo;
medidsrios; leiteiras; letras de metal; le.-es; filmtadore.s; filmes revelados; fil- fes de pêso; medidores de pressão;
vantadores não sendo máquinas; lia:a.ntes, aparelhos; filtros automátide rosca; medidores de vomas; lima,tões; limpa-pés metálicos;
.as; fios; aparelhos elétricos; física, medidores
lume;
medidores
de
graduados;
melinguetas; luvas não sendo partes de
aparelhos de; física instrumentos de; gafones; megâmetras; megascópios;
máquinas; luvas Para bombas d'água;
.iitas métricas; fixos dentados; /leal- mescladores; meteorológicos aparemaçanetas; macetes; machadinhas;
metros; flusches; focagem de instru- lhos; meteoroseópios; metros micromachados; malhos; mancais para romentos óticos, dispositivos para; to- fones; micrometros; mecroseópes;
das; mandris; manivelas; manteii
calizadores para câmaras; fogareiro micrótomos; mira de base; miras
IndUtkia IdriontleiXa
gueiras; marmitas; marretas; marte(elétrica ou não); fogô^ (elétricos
misturadores de líquidos;
los; matrizes; molas não sendo parou não); fonendoscópios; fones; fo- graduadas;
de uso domésticos; molinetas de máquinas; mossas; munhões;
sográfice.s, Máquinas; fonográficos, moedores
tes
hidráulicos;
mostradores;
níveis;
discos; fonógrafo; fonte de cabeça; objetivas fotográficas; óculos; odô- Requerente: terramentasia. Linde- núcleos para martelos e bigornas; obfonômetros; fonoscópips; fôrmas elés metro osciligrafoes oxiladores; ozoni- Brasil Indústria e Comércio Ltda. jetos de metal não de outras ela ...2s;
paliteiros; panelas; parafusos; pás;
tricas; fornos; foforoscapios; fotode- zadores; ozonômetros; ozonoscópios;
Local: São Paulo
peças de qualquer metal; não sendo calcadores; foto-amos; fotografias má,- padrões; painéis de aparelhos elétriClasse: 11
quinas; fotografôm.etros; fotometros; VOS; panelas de pressão; panelas eléde outras classes; pedestais; penamfotascópios; freqüência aparelhos de; tricas; pantômetras; pára-raios; pass Artigos: Ferramentas de tôda es pé-cie,xtoparesdmáquinas,/er- tes; penduricalhos; peneiras; perfifreqquencímetros; freqüência meditas- si/lastros; pedôrnetros; péndulos; pen- ragens e cutelaria em geral. Peque- lado; Perfuradores (f errameistas)
pernos de fixação; pés de cabra; pias;
ses; fusíveis bases de; fusíveis chaves teadores; pesagem aparelhos para;
quan- picadores; picaretas; pocoães; pilade; gabaritos; galactômetros; galva- pesagem, instrumentos de; pesos pas nos artigos de qualquer :al,a saber:
não de outras classes
res; pinças não de outras classes;
nômertos; garrafas térmicas; gás, bi- ra balanças; picadores de uso domés- do
cos automáticos de; gás, bombas pa- ticos; pick-uls; pilhas elétricas; pin- abotuaoduras; abridores de latas, cai- pinos não partes de máquinas; pires;
ra gás; bombas para limpar tubas ce-nez; pipetas; pirômetros; piroscó- xas; acessórios de metal não de ou- placas; plainas; podadeiras manuais;
de; gás, bombas para provar Os, pios; pistolas de pintar; planimetros; tras classes; aços para afiar; açu- polias; pontas de paris; porcas; porcontadores de; gás, difusores de; dis- planisférios; plugs; pluviógrafos; plu- careiros; adornas exceto jóias e imi- ta-chaves; porta-copos; porta-gelos;
positivos paralavar; gás, distribuido- viômetros; pluvioscópios; polarímetros; tações de jóias; afiadores; alavan- porta-frias; porta-jarros; porta-joias;
ses de; gás, fornos a; gasogênios; ga- polariscópios; potenciômetros; pris- cas; alargadores; aldravas; algemas; porta-pão; porta-toalhas; ponteiras;
sômetros; geisers; geladeiras; giros- mas; projetores cinematográficos; alicates; almotolias; alvioões; anci- ponteiros de relógios; potes; postes;
cópios; globos; geográficos para en- projetores de filmes; projetores de nhos; anéis exceto jóias ou partes de pratos; pregos; protetores para ..,al-ano; globos terrestres para ensino; imagens; projetores de luz; propul- máquinas; , aparelhos de café; apare- çados; puas; pinções; purificadores;
slucômetros; gnomonas; goniômetros; sores; prumos; pulverizadores, não de lhos de chá; aparelhos de cozinha; queijeiras; quebra-nozes; raladores;
';atecluadores ;grafofonos; grafome- outras classes; quadrantes; quadros apitos; arames lisos ou farpados; ar- ralos; rascadeiras; raspadeiraS não
¡aos; grafonolas; gramofones; grava- de eletricidade; queimadores de óleo; oos de serras; arcos de pua; argolas de outras classes; rastel •as; rebi:..es;
dores; gravirnetros; gravoscópios; queimadores elétricos; radiofonos; rá- para guardanapos; e similares; aros recipientes; regadores; redomas; regrupos conversores; harmonômetros; dios; reatores; refletores; refrigera- paraguardanapos e similares; aros
retentores; retortas, rnhectografos; hectograno; hectoéste- dores; regadores automáticos; regis- para óculos; armações; arranca-ta- servatórios;
rodas (exceto de máquinas
res; hectometros; heliégrafo; helio- tradores de aparelhos; registradores chas; arrebites; artefatos de metais, çadeiras;
e veículos); roldanas; rolos; rosários;
fonógrafo; helicômetro; helicónafo; de ar; registradores de atmosfera; se- não de outras classes; artigos de me-- roscas;
rosetas; saca-pregos; sacarheliômetso; helisocópios; heliostatos; gistradores de pêso; registnadares de tal não de outras classes; assadeiras; rolhas; saca-taxas;
sachas; sacholas;
heliotermametros; herbários didáti- pressão; registradores de tempo; re- atiçadores de fogão; azeiteiras; ba- sachos; saldas; saladeiras,
saleiros;
cos; herometras; hidrantes; hidráuli- gistradores de tensão; registradores cias; bainhas; baixelas; baldes; aban- salvas; serras; serrotes; serviços
de
cos paarelhos; hidrobarômetros; hi- de tiragam; registradores de tráfego; dejas; barris; baterias de cosinna; café; serviços de chá; sifões; sineastr
drodinamômetros; hidrógrafos; hidro- registradores de trânsito (borboleta); bebedouros; betumadeiras; bigornas; sinos; sovelas; suportes; taças; ta-:,
metro; hidrostatos; hidrotimetros; hl- registradores de trânsito (borboletas);
biscoiteiras; bomboniáres; chos; talhadeiras; talhas; talheres;('
grometros; higroscópios; hipsômetros; registradores de velocidade; registra- bisagras;
puxadores; braçadeiras; ori- tambores; tampas; tanques; tapetes
hodametros; holofotes; horizontes ar- dores para veículos; registradores au- botões
para animais; brocas; bolas não de metal; tarrachas; taxas; telas de
tificiais; horse singers; incubaclores; tomáticos; registro para água; regis- dões
outras classes; bules; cabeções; arames; tenazes; terçados; terminais;
inducadores automáticos; indicadores tros para canais; registros para gás; de
de tenção; de curto circuito; indica- registros para luz; registros para va- cabines; cabos; caçambas; caçara/as; terrinas; tesouras para costura; tedores de aparelhos elétricos; indica- por; registros telégrafos; registros ca,chepots; cadeados; cadinhos; saee- soura para jardineiros; tijelas; tordores de corrente; indicadores de ele- graduados; relays ou selais; relógios tetras; caixas (inclusive para rela- neiras; torninhas; tornos; torquesas;
vadores; indicadores de escapamentos; em geral (inclusive solares); reôme- gios); caldeirões; canecas; cariivetas; trados; trancas; tranquetas; travaindicadores de flexões; indicadores tras; reostatos; reotomo; resistências; canos; cantares; canudinhos; canu- deiras; travessas; trilhos; trinchancastiçais; catracas; tes; trincos; tricartes ou trocastes;
de fôrça motriz; indicadtes de niseismofones; seismegra- dos; carretilhas;
cavaletes de ferro; cen- tubos para encanamentos; tubos pavel; indicadores de pago; indicadores retificadores;
fas; seismoscópios; selecionadores; cavadeiras;
de preços (taxímetros e similares); semáforos; sereias de alarma; sereias tros de mesa; chaleiras; chaminés; ra fins diversos; uniões; urinóis; us-d
indicadores de pressão de gás; indi- de aviso; setas de sinalização; elétri- chanfradores; chapas não de outras nas; válvulas simples; varais; varecadores de pressão de vácuo; indica- ca; sifôss; sextantes; sinais de trân- classes; chaves de broca; chaves de tas; vasadores; vasilhames; vaso st,
dores de quantidade; indicadores de
sinaladores; sinaleiros de dire- fenda; chaves de parafusos; chaves
Verrumas; virosas; xícaras. .
tensão; indicadores para motoras; in- sito;
ções; sincronizadcn sinoscópios; si- em geral; chaves inglesas; chuveiros
Classe: 8
dicadores para válvulas; injetores renes; sismofones;res;
sismascópios; sis- conatms; cinzéis; coadores; colheres Artigos: Instrumentos de precisão, inseticidasnão agriclas-aparelhas temas de alarma; sistema
de comuni- de mesa; colheres de pedreiro; com- instrumentos científicos, aparelhos de
aparelhos instrumentos de cálculos cação; sistema de contrôle;
sistema poteiras; conchas; conexões para en- uso comum, instrumentos e aparelhos
instrumentos de contrôle mecânico de sinalização; sistema de som;
eis- canamentos; correntes não de outra didáticos, moldes de tôda espécie, acesinstrumentos de física; instrumentos tometros; soldadores elétricos; soaueclaSses; oanfeiteiras; copos; coquete- sórios de aparelhos elétricos, (inclumatemático; instrumentos náuticos tes; sorveteiras; suportes de apare-. leiras; corta-arames; cortadores de sive
válvulas, lâmpadas, tomadas, lios,
científicos; intercomunicadores; in- lhos elétricos; tacômetro; taqueôme- gramas e outros; cremalheiras; ore- soquetes,
etc); aparelhos fotogradicas,
terruptores; isoladores; isolantes fi- tros; taxlraetras; telefones; telégra- mones ; crivos; cruzetas : cube?..as; cinematográficos,
máquinas falantes,
tas; kaleidoscópios; lactoscópios; lês:ri- fos; telemetros; telescópios; televi- cubas; cunhas; cunhos; curvas de etc.; discos gradados
e filmes revelapadas lampiões; lanternas de pilhas; sões; televisores; teodolito; termofo- cano de reforço; cuscuzeiros; cutelos; dos, a saber: abaixa-luzesé
abajures;
lanternas elétricas; lanternas sim- nes; termômetros não clinicas: tu:- descanso para talheres; para ferros; absorsêmetros; acendedores;
serin();
ples; lareiras; lertsônietros; lentes* moscópias; termostatos; tira-linhas: discos; distintivos (exceto da classe metros; açucarirnetros; acumuladores;
linirrietros: linisaafosr liauidificado- asea-disitos • tomadas; torneiras autta- 25); dobradiças: enasites não de ou- adaptadores: D4ríi tnetros: alcoolôme-
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tros; alternadroes de corrente elêtri- tocópios; cronógrafos; cronômetros;
instrumentos de física; instru- sação; sistema de som; sistr
ca; alto-falantes; amassadeiras de uso curvímetos; densímetros; descascado- cânico;
N
mentos matemáticos; instrument es ealdsl ares elétricos; souquetes;anetre
sorvedoméstico; amortecedores eletricos; : res de uso doméstico; despertadores; náuticos
científicos; intercomunicad o- t eiras; suportes de a p arelhos elétricos;
amperímetros; ampliadores' amaina diais; diafragmas; dinamômetros • dis- res; interruptores; isoladores; 'sisos
cadores; analisadores; anéis de cali- cos automáticos; discos fonografados; tes, fitas; kaleidoscópios; lactoscópaon- tacômetros; taqueõmetros; taxímetrosa
brar; anemómetros; antenas; anún discos gravados; discos para cálculo; lâmpadas; lampiões; lanternas; de P s; telefones; telégrafos; telemetros; tecios elétricos; aparelhos acionados por discos sonoros; discos telefônicos; dis- lhas; lanternas simples; lanternas el lescópios; televisões; tevisores; teodca
moedas; aparelhos ae rofotogramétri- tribuidores de eletricidade; dispositi- tricas; lareiras; lensõmetros; lente é- líto; termofones; termômetros nao
cos; aparelhos amplificadores; apare- vos; mecânicos ou elétricos para cor- linímetros; linígrafos ; liquidificados; nicos; termoscôpios; termostatos; tira.
- linhas; toca discos; tomadas; tornei.
lhos calibradores; aparelhos cinelnato- tinas; duchas; ebulidores; ecobati- res; lisimetros; lucímetros; luneta s;
ras automáticas; terneiras de comgráficos aparelhos cosinográficos; apa- metros; ejetores; eletróforo; eletros- lupas; lustres; maçaricos; macrõm e- pressão;
torr adeiras; toradores; tosrelhes de agrimensura; aparelhos de cópies; enceradeiras; equipamentos de tros; magnetógrafos; magnetômetro
s;
tadeiras;
transferidores; transistores;
alarma; aparelhos de alta tensão; aparelhos elétricos; equipamentos para manipuladores; manômetros; map
aparelhos de ar refrigerado; aparelhos sincronização; espelhos para instala- astográficos; mapas de astronomiaas trenas; tripés; de aparelhos fotograde assara aparelhos de astronomia; ção elétrica; espectroscópios; espetó- mapas geográficos; mapas marítimo ; ficas; tubos acústicos; tubos "caa
duits"; vacuôrnetro; válvulas de comaparelhos de cocção; aparelhes de co- grafos; espremedores de uso domés- mapas náuticos; máquinas afiadores;
municação interna; aparelhos de con- tico; esquadro, exceto para desenho; de suo dõméstico; máquinas cinemaS, porta; válvulas elétricas; varas gras
varigrafos; velocímetro; veras
trôle de calor; aparelhos de contrôle estabilizadores de voltagem; estádias; tográficas; máquinas cortadoras, d e- duadas;
tiladoms; vibradores; viscosímetros;
de fôrça; aparelhos de contrôle de estadirnetros; estenômetros; estereos- uso doméstico; máquinas de fazer ca - voltâmetros;
voltímetros; volurnetros;
movimento; aparelhos de contrôle de cópios; estereografoscópios; estereôme- fé, de uso doméstico; máquinas ti e volumenõmetros;
watemetros; zanoss
som; aparelhos de controle de tempe- tros; estereoplammetros; estereopticos; lavar legumes, de uso doméstico; má cepios.
ratura; aparelhos de cortar frios (de estesiõMetros estetômetros; esticado- quinas de lavar pratos, de uso domes uso domestico); aparelhos de encerar res, aparelhos; estilômetros; estrada tico; máquinas de moer ou pic ar car N9 Sealle
(de uso doméstico); aparelhos de en- de ferro ,aparelho para; estrada de ne, de uso doméstico; máquinas d e
genharia; aparelhos de engomar; (de ferro, contrôle de; estrada de ferro, moer e picar legumes, de uso domés uso doméstico) ; aparelhos de espagir; sinais de automáticos pára; estradas tico; máquinas falantes, máquinas fo aparfelhos de evaporação; aparelhos de ferro, sistema de sinalização para; tográficas; máquinas lavadores, de us o
de experiências cientificas; aparelhos plantas; endiõrnetros • evaporâmetros• doméstico; máquinas limpadoras, d e
de fermentação; aparelhos de física; estufas de aquecimentos; estufas para uso doméstico; máquinas picadores e
aparelhos de fotodecalque; aparelhos exaustores, exceto de máquinas; expe- uso doméstico; máquinas registrado
de fotografia; aparelhos de galvano- rimentadores de ovos; ' exposômetros; ras, exceto de escritório; máquinas
plastia; aparelhos de geodésia • apa- extintores de incêndio; fantoscornos; registradoras, exceto de escritório; márelhos de geometria; aparelhos de ilu- faroletes; faróis; fecha-portas auto- quinas marcadoras de passagens; má beleza; aparelhos de matar insetos máticas; fecha-portas pneumáticos; quinas marcadoras de roupas; marcaminação; aparelhos de institutos de feders; ferros elétricos para solda; dosas automáticas; marcadores elétri(não agrícolas); aparelhos de medição ferro de passar e engomar; fervedo- cos; matemáticos; instrumentos meaparelhos de -observação; aparelhos de res; filmadores; filmes revelados; fil- didores de altura; medidores de comordenha; ap arelhos de passar roupa; trantes; aparelhos; filtros automáti- primento; medidores de distância; me(de uso doméstico) ;aparelhos de pe- cos; fios; aparelhos elétricos; físicas; didores de ftirça; medidores de intersar; aparelhos de proteção (contra fitas métricas; fixos dentados; fleíd- valo; anedidores de pêso; medidores
acidentes); aparelhos de rádio; apa- aparelhos de: física, instrumentos de de pressão; medidores de rosca; me- - Requerente:
Anton.lo Peppi fs. Pilhes
relhos de refrigeração; aparelhos de- metros; "flusams"; folagem de instru- didores de volume; medidores graduaLocal: São Paulo
sinfetadores não medicinais; aparelhos mentos óticos; dispositivos para foca- dos; megafones; megâmetros; megasClasse: 6
de segurança; (inclusive do tráfego) lizadorea para focalizadores para câ- cópias; mescladores; meteorológicos;
Artigos: Máquinas e suas partes inaparelhos de sinalização; aparelhos de maras; fogareiro (elétrico ou não) metrônasmos; metros; microfones; mi- tegrantes,
a saber; ace platnentos •
som; aparelhos de telecomunicações; fogões (elétricos ou não) ; formndos- crómetros; microscópios; micrótonios;
aparelhos de tel evisâo; aparelhos es- cópios; fones; fonográficas; máquinas; miras de base; miras graduadas; mis- axiais; alavancas mecânicas; alavanterilizadores (não medicinais)é apa- fonográfoos; discos fonógrafos; fonte turadores de líquidos; moedores, de cas partes de máquinas; anéis de segmento; anéis partes de máquinas;
relhos dotoarametr:cos; aparelhes fo- de cabeça; fonometros; fonoscopios; uso doméstico; molinetes hidráulicos; antidetonantes
para metores; aquece.
tograficos; aparelhos fotelegráficos; formas elétricas; fornos; fosforosco- mostradores; níveis; objetivas fotactra,aparelhos gaseificadores; aparelhos pios; fôrmas elétricas; fornos; fosfo- ficas; óculoas; odômetros; osciligralos; dores de máquinas adotes; arnezesS
geofisicos; aparelhos Indrornetricos; roscópios; fotodecalcadores; fotófonos; oxiladores; obonizadores; ozonômetros; arranques de motores; apitos de máaparelhos limpadores (de uso domés- fotografias; ad:quinas foto gralôme- ozonoscõpios ;padrões; painéis; de aúnas; aros de máquinas; balanceiros
tico) ; aparelhos meteorológicos; apa- tros; foMscópios; frequência, aparelhos são; p anelas elétricas; pantômetros; de máquinas bases de máquinas; barrelhos misturadores (da líquidos, de de; frequencimetros; frequência, me- aparelhos elétricos; panelas de pres- ras de máquinas; bate-estacas; betos
Óleos); aparelhos ozonizadores; apa- didores; fusíveis, bases de; fusíveis; p ara-raios; passimetros; pedõmetros; neiraa; bielas; blocos partes de- más
relho náuticos científicos; aparelhos chaves de gabaritos; galactometros; pêndulos; penteadores elétricos; pesa- quinas bombas a pistão; bombas cens
p austeurizadores; aparelhos projeto- Sçalvanômetros;
garrafas térmicas; gem :apaselhos para; pesagem, instru- trífugas; bombas elétricas; bombas hires; anafelhas reaaores; aparelhos ra- gás, bicos automáticos de; gás bombas mentos de; pesos para balanças; pi- dráulicas; raçadeiras de máquinas;;
diofónicos; aparelhos refrigeradores; para; gás, gernbas para limpar tubos oadores, de uso doméstico; "pick-ups"; braços de máquinas; brocas meca'nia
aparelhos radioionicos; aparelhos ra- deá gás, bombas pesa provar; gás, pilhas elétricas; p ince-nez; pipetas; cas; bronzes de máquinas; bronzinasS
diotelsgraficos; aparelhos reprodutores contadores de; gás, dofusores de; gás, pirômetros; piroscópios; pistolas de buchas de máquinas; burrinhos; ca.
de- imagens; aparelhos reprodutores diepositivos para lavar; gás; distribui- pintar; planimetros; planistérios; beçotes de máquinaa ;cábreas; . ca.'
de sons; aparelhos sinaladores; apa- dores de; gás, fogões a; gás, fiemos a plaga; pluviagrafos; pluviômetros; plu- brestantes; cadeias pata máquinas;
relhos soldadores; aparelhos sonoros;
gasómetros; geisers; gela- aoscopios; polarimetros; polarisco- caixas partes de máquinas; calandras;
-.aparelhos telefônicos; aparelhos tele- gasogênio,
deiras; giroscôpios; globos geográfi- I tios; potenciômetros prismas; prole calços partes de máquinas; caldeiras
iraficos; aparelhos termostatos; apa- cos para ensino; globos terrestres para filmes; projetores de imagens; pio- de máquinas; câmbios; camisas para
relhos toca-discos; aparelhoS ventila- ensino; lucômetros; griõrrionos; goniô- ores cinematográficos;
t projetores de máquinas canos partes de máquinas;
dores; .apitos não de outras classes; metros; geaduadores; grafófones; gra- jetores de luz; p ropulsores; prumos; carburodores; cardans; acarters";
aquecedores; aritonametros; aspirado- fõmetros; grafonolos; gramofones; pulverizadores; não de outras- clas- chumaceiras antifricção para máqui.
res de pó; assadores; autoclaves; aba gravadores;
gravimeS os; gravoscópios; ses; quadrantes; quadros de eletrici- nas; cilindros de Máquinas; colareS
tomáticas — chaves; baterias; bala,n- grupos conversores;
harmonômetros; dade; queimadores elétricos; queima- para máquinas; compressores; comu.
ças; ba'cões frigoríficos; balizas; ba- hectógrafo; hectograno;
ores de óleo; radmfonos; rádios; rea- tadores de velo cidade; condensadores
regrados; barrme • ros; bazimetros; ba- hectômetros; helié;grafo;hectoesteres;
ores; refletores; refrigeradores; rega- de máquinas; condutos para maquia
heliogoreat,
tedeiras de uso doméstico; baterias; grafo; helicernero; helicógrafo; helie- ores automáticos; registradores de nas; contra-hastes de máquinas; cozas
benamiase binóculos; bitolas; bobinas; metro;
helisocôpios; heliostatos; aparelhos; registradores de ar; re- contrapesos de máquinas; coroas para
bombas de ar não mecânicas; borbole- I termômetros;
herbários didat'cas; lie- g istradores de atmosfera; registrado- máquinas; corrediças para máquinas;
tas automáticas; bules elétricos; uzi-1 remetros; hidrantes; hidráulicos, apa- s de pêso; registradores de pressão; correntes de máquinas; correntes de
nas; búesolas; /murem-meta:st; caixas relhos; hielrobarêm r os ; hidrodinamô r egistradores de ,peso; registradores transmissão; cruzetas para máquinas;
auteinSticas imã de outras classes; metros; hiclrógrafos; hidrômetros; hi- d e pressão; registradores de tempo; cubos para máquinas; culatras de má.
calibradores; câmaras de aearelhos; &esbates; hidrotirictros; higrômetros; r egistradores de tensão; registradores quinas; dínamos; discos de máquinas;
câmaras fotográficas; câmaras frigo- imigroscõpios; h'psennetros; hodâme- d e tiragem; registradores de tráfego; dragas mecânicas; eixos de máquinas;
ríficas; câmaras de cinema; eá,mara troe; holofotes; horizontes artificiais; re gistradores de transito (borboletas) ; eletrodos; êmbolos; engenhos de cana;
de televisão; campainhas eléttdca ; "horse singers"; incubadores; indica- registradores de velocidade; regsitra- engenhos de serra; engrenagens de
carregadores autoNaticos; carregado- dores automáticos; indicadores de de- cl ores para veículos; registradores au- máquinas eseatels; esmeris de máqui.
res pneum atices; caras astrográficas; tenção de curto circuito; indicadores tomáticos; registros para água; regis- nas; esmeris tnecenic es; esiasseniza.
cartas geográficas; cartas náuticas; de aparelhes elétricos; indicadores de tr o para canais; registros para gás; dores; excêntricos de maSquinas; facas
chapes da apared-sos elétricos; chassis; corrente; indicadores de elevadores; registros para luz; registro para va- partes de má quinas; f srrameraes mechaves euternetiesms; chaves de alavan- indicadores de escapamento; indicado- por; registros telegráficos; réguas gra- cânicas; ferreenenias partes de mácas; chaves elétricas; chaves magne- res de flexões; indicadores de fôrça duadas; relays ou selais; relógios em quinas filtros de máquinas: foles de
tica ; choca e/ sess s ; chuveiros elétricos;- motriz; indicadores de nível; indica- geral (inclusive solares) ; reômetros; máquinas; fôrmas do m ace nas; forcideanctros; cinematógrafos; clinômes dores de Peso; indicadores de preços reostatos; reotomo; resistências; reti- nos de máquinas; fcrquilbas; franzi.
troe; cloradores; colimadores; colori-- (taxímetros e similares); indicadores ficadores; seismofones; seismógrafos; ores de máquinas de costura; freios;
metros; comandos à distância; com- de pressão de gás; indicadores de seismoscópios; selecionadores; semá- reses furadores de máquinas; fura.
bustores de gás; compassos (exceto Pressão de vácuo; indicadores de quan foros; sereias de alarma; sereias de dores mecânicos; gatilho de magna
para dssenho); comutadores; conden- tidade; indicadores de tensão; -indica- avião; setas de sinalização elétrica; 7 as; g eradores de corrente; grelhas de
sadores; contadores a,utomáticos; con- dores de quantidade; indicadores de sifões; sextantes; asinais de trânsito; raáquinas; gruas; guias partes de mátadores de rotação; conversores; coor- tensão; indicadores de motores; indi- sinaladores; sinaleiros de direçãce uinss; ghinchos; guindastes; hastes
natóarafos; cogneteleiras; cometas cadores para motores; indicadores para sincronizadores; sinoscópios; sirenes' (1. e máquinas; insufladores de ar para
rentes de agrimensor; cortadeiras de válvulas; injetores; inseticidas não sismofone; sismoseópios sistema. cl máquinas; juntas para máquinas; lan.
elétricas; cometas para • velculos; cor- agrícolas aparelhos; instrumentos de alarma; sistema de comunicação; ais- adeiras para máquinas; lanças par.
fotografia; cristais de rádio; cromas-cálculos; instrumentos de contrõle me- te ma de controle; sistema de sinali- t es de máquinas; lubrificadores parte,
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de máquinas; macacos; ma,icais; antifricçao; 11E...nivelas ue maquinas; h
gamas aóanadJras; maqmna.s
tactoras; •maquinas acionadoras; m,:i.quinas adeigaçadoras; máquinas aiadoas; maquinas ajustadoras; maquinas a!Ladoras; máquinas aiumadoas:
máquinas amassadotas; maou.nas
aplanaio;:as; maquinas arqueadoras;
maquinas arfolhadoras; maquinas aspiradoras; máquinas atarraoha,doras;
máquinas .a vapor; máquinas batedeiras; máquinas beneficiadoras; máquinas bombeadoras; máquinas brunidoras; máquinas buriladoras; máquinas
classificadoras; máquina coletoras;
máquinas condensadoras; máquinas
condensadoras; máquinas condutoras;
máquinas construtoras; máquinas cortadoras; máquinas de abrir; máquinas
de acoplar; máquinas de alumar; máquinas de alterar produtos; máquinas
de beneficiar produtos; máquinas
binar fios; máquinas de bob inar ; máquinas de bordar; maquinas de briquetar; máquinas debruadorq s; máquinas de brunir; má q uinas drbu l hadoras; máquinas de burilar; máquinas de calandrar; máq uinas ri . cardar; máquinas de clarear; máquinas
de colar; máquinas de conservar estradas; máquinas de coser; máquinas
de costurar: máquinas de cava r ; máquinas de debruar; mAou i nas r
rubar; máquinas de desca rnar; máquinas de descoracar; má-ninas de
des gaseifica r ; m áq u i nas de dosnolnar:
máquinas de difundir: má quinas de
dobrar; má quinas de dren a r; má qu i
gar; máciii i nas d . ernnur--nasembr
rar; máq uinas de enfornar: rnáquin.s
de en gra.yar; má q u inas c3 astriar;
máquinas de explosão; má q uinas de
nro.,
extracão;
4" -`^'^'• ro1,;(11,11_
d utos • tnli-e'---, •
nas de movimentar; maquine,
pregar; má q u i na; d . nrciduzi r . máquinas de roscar; má q uinas de sacudir; má q uinas de salqar: máquinas
descascacioras: máouiras rl .s errina l badocas; má q uinas desfibra dora s ; máquinas desinte gradoras; má q uinas dns
nataoras; má q uinas de
produtos; má quinas de transrq-mar
produtos; má q uinas di.stribuide-f,s!
mátminas eWricas: mánnirms
(Toras; máouinas emnacotarloras: rnY
Guinas em na l barioras: má qu inas • É.rçadernadoras; má quinas pr,c,na,10,a,:
máquinas engavelaci.;ras
enrol acloras: má q uinas ensacarleras:
má q uins.s escavadorns; má q uin as esta tnrincloras: má q uinas extworry,An-ng•
t'," ,n 111r/li g fl ,, Pr7f1raS: rn?iryllimg etpeesif trq. cloras má q uinas ctram.d.f.,•
quinas im pressoras; tni.nilir/nc
si(p dores: má quinas inclustria l s • má_
cuidas lavadoras; má quinas lt.aderes.
ida as mi st u r a
yrinivinm
s:
moedoras; má quinas nenumáticas;
• - r i7 nAn TS .S: 111%,.nnin9S
purificadoras • mámlinas rard-melora.s:
rpmáquinas refinado ras:
f ,I, P v PriOraS: mániiinas seradnral:
macminas senaradoras: máq uinas serradoras: má q uinas snm.„tsess trvç
quinas sonradoras; m áq uinas toreedo..
ras: má quinas tOrneadoras máxiiiinas
trituradora s. máquinas urclidores• uWá
quinas ventila-1. -as: martel . tec; mer.à.nicos: martele s rn ecán i eos M ecanistri os de mácul in gs : . rneinhW Molas de
máq uinas nitnres • munMes acre rrl&
quinas; parafusos para mánuinas: pedais de máq uinas: pentes de inãoui;
nas Penteadores d . teares: uingaclo_
res de máquinas; nilões p artes d. máquinas: pis tões nara mánuinas placas
para tronos; ulaces tln y f es
plainas; nla,netá.eins • n'atina._quinas:
'dos de motores; polias; nol ttri7es pre
tos de mácmina s. nrensac-,
Máq uinase • recentáeulos: de má-urri.s
Yedutores de "rnáruirire,e r li 'á 1-,rps
ns-t.
fôrca. nara
Velocidade n ãrtt rn" . infV47 rre111.1»
'^ 01PC
tos r i ' r'n ' f

'5)

Werv".'^"7"-`- narf,'s
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N9 869.128

N9 869.120
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tridgstria Brasileira

Requerente: Irmãos Ferreira Dias
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Defumadores

e,

Ceaguaré -- Mercantil e
- Empreendimentos Ltda.
N9 869.128
Local: São Paulo
Classe:. 27
Artigos: Ar.-cfatos de palha e fibra, Requerente: Indústria de Bebidas
não incluidas em outras classes, a
Mauricio Viola Ltda.
saber: artefatos de bambu; artefatos
Local: Rio Grande do Sul
de cana da índia; artefatos de cipó;
Classe: 42
artefatos de fibras brutas ou parcialArtigos: Conhaque
mente preparada; artefatos de junco
indústria Braseira
artefatos de palha; artefatos de taN° 869.122
quara,; artefatos de vime; assentos;
balaios; blocos; caixas: calços; centro
Requerente: Sylvio Moraes Coelho
de mesa; cestas; cestões; .cestos; chiLocal: Guanabara
cotes; discos encostos; 3nfeites; esteiClasse 2
ras: esteirinhas; estojos; fios de pita;
Artigos: Defumadores
gahiõese guarnições para móveis vigas
de vime; joeiras; malas maletas; objeN9 869.129
tos não de outras classes; protetores
mesa;
rabichos;
rebenpara cama e
Indústria Brasileira
ques; recipientes; rédeas; revestimentos; sacolas; sacos; xergas
Classe: 50
Artigos: Objeto: Promoções; propa- Requerente: Companhia de Fumos
Santa Cruz
ganda; compra e venda em prestaLocal: Rio Grande do Sul
ções; plano de aquisição de brindes e
Classe: 44
presentes em geral e à vista e à prazo;
Artigos: Cigarros
pasagens; administração de consórcios; plano de distribuição e sorteio de
N9 869.123
cestas de natal e congêneres
Classe: 50
Objeto: Administra de empreendimen,SOMBREOLAR
tos; distribuição de veículos 'automo.
tares; consórcios; promoções; propaganda; planos de aquisição de bens
Industrie. Brasileira
móveis e imóveis à vista e a prazo:
Indústria Brasrteir
compra e venda de passa gens; turismo
em geral: plano de distribuição e sor.,
teio de cestas de natal e congêneres Requerente: Sombreolar — Artefatos
de Alumínio S.A.
N9 869.119
Local: São Paulo
Requerente: Petrobrás Química S.A.
Classe: 34
— Petroquisa
Artigos: Cortinas, cortinados e perLocal: Guanabara
sianas móveis
Classes 1, 2, 3
AGUIAR
Artigos: Das classes
N9 869.124.125
Classe: 4
INDÚSTát A BRASI El RA
Artigos da Classe
MONOMATIG
Classe: 5
Artigos da desse:
Industriai.. Brasileira
Requerente: Sal vador de Moura
Classe: 6
•
Fontes
Artigos da classe:
Local: Juiz de .F rra
Classe: 7
Classe: Programas R ed iefqnices e de Requeiente: Persen ,i; Columbia, S.A.
*Artigos da classe:
-Televisão
Classe: 8
Local- São Paulo
Art' ges . 22
Artgios da Classe:
Classe: 16
Artigos: Persianas, venezianas, box
Classe: 9
I\Te 869.121
para banho portas, portas sanfonadas Artigos: Afochê, arcos para inani.
portas de enrolar, portões, janelas, mentos musicais, bandolas, bandolins,
divisões, paredes iivisórias
banjos, baterias musicais, batutas, be-

U

Eratan

Virginia

Classe: 34
rtimbaus, bocais para instrumento
Artigos: Cortinas, cortinados e per- musicais, bongôs, caixas de música,
sianas móveis
castanholas, cavaquinhso, chocalhos,
clarinetes, clarins cordas para instru10 80 227
mentos musicais, cometas, cravelhas
para instrumentos musicais, cuicas,
flautas, foles, gaitas, congos, guitarindústria Brasileira
ras, instrumentos musicais de corda,
instrumentos musicais de percussão,
intrumentos musicais de sem liras,
macacas, metais de bateria musical,
NOU:itfla de Bebidas
Indústria Brasileira
órgãos, pandeiros, partes integrantes
Mauri cio Viola. Lida .

Local: Rio Grande do - Sul
Classe 42
A q cs.r.ciente,- aperit:ves. biters. onlatque, feiese i.gteiebra„
I , eere s
niTn,
tem ,
Suco de uva.
4.•-oive

kininP n••

bocas: naisPs
tesoura

tirbulações para caldeiras; turbinas;
válvulas; partes de máquinas; ven.ti:adores; partes de máquinas; ventoinhas, partes de máquinas; virablequins; volantes, partes de máquinas
N 869.116_118
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Aristolino

Requerente: Stafford Miller Inc.
Et Cia. Ltda.
Local: Guanabara.
Classe! 2
Artig„os Ora proclut,o Veterinário

de instrumentos musicais, pianolas,
p ianos, pistões, pratos de bateria, rebecas, rabecões, realejos, saxofones,
serrote musical, surdina surdos, tamborins tantãs, tarrachas. tecl as para
instrtiro entos musicais. trombones. tubos Para órgãos, turunas, violas violin0S. violões, violoncelos, xinofones

Quarta-feira 5
Classe: 10
Artigos: Abdominais-cintas, abdominais-espartilhos, abre-bôcas, abridores
de bôca, abridores cirúrgicos, açaimas
para fins veterinários, adesivos para
ligaduras cirúrgicas, adenametros,
adenõmomes, afastadores abdominais,
afastadares abdominais, afastadores
cirúrgicos de "Farebe.uf", afastadores
dentários, aglutinadores paar cirurgia
ou arte dentária, .agrafes cirúrgicos,
agulhas cirúrgicas, agulhas de injeção,
agulhas dentárias, agulhas para sutura, agulhas para vacinar, agulhas
veterinárias, alavancas para fins cirúrgicos, alavancas para fins dentários, aleitamento-aparelhos para, algalias, algodão absorvente, algodão antisséptico, algodão assético, algodão
cardado para Pensos, algodão hidrófilo, algodão medicinal, alicates cirúrgicos, alicates para dentista, alisadores
para dentista, almofadas para fins
médicos, almofadas de aquecimento
para fins médicos, almofadas térmicas
para fins médicos, amalgadores para.
dentista, amalgamas para fins odontológicos, amigdaalátomos, amplificadores para fins médicos, ampolas para
uso na medicina-seringas para, amp0las para uso da medicina-ser'/as
para, ampôlas radiogêneas para fins
médicos, amputações-instrumentos cirúrgicos para, análise do sangue-aparelhos para, anéis para incrlustações
dentárias, anéis não medicamentosos
para calos, anéis para denticão, anéis
para tratar tornozelos, anestesia-aparelhos para, anestesia-máscaras. antolhas para fins médicos, anuscópios,
aparadores cirúrgicos, sparadaras para
dentistas, aparelhos amplificadores
para surdos, aparelhos anatômicos,
aparelhos cirúrgicos. aparfelhos dentários, aparelhos. desinfectadores, atiar alhos diatérmicos. a parelhos eletroearafrográficos, aparelhos eletro-cirart,
g cas, aparelhos eletro-dentários. ~relhos eletro-diagnósticos, aparelhos
eletro-médicos, aparelhas eletroteranicos, aparelhos finnieatórios para fins
medicinai s s narelhos P essacins rle uso
em medi-1-a. aparelhos —obstétricos,
aparelhos eclantola gicos, anarelhas ortonédicos, aparelhos oxigenaaoras,
aparelhos nrofiláticos aparelhas rãdio-dia gnósticos, aparelhos raclioterápicos, aparelhos teranêuticos, a parelhos terma gêneos, aparelhas veterinários, anarelhos de ou para aleitamento,
aparelhos de ou para análise do sangue, aparelhos . de ou' para anestesia,
aparelhos de ou para arte dentária,
aparelhso de ou para autópsia, aparelhos de ou para banhos-maria, amelhos d e ou para'banbos russos, aparelhe- 's ou para banhos turcos, aparelhos de ou para, cardiologia, aparelhos
de ou para cataforese, aparelhos de
ou para cauterização, aparelhos de ou
para coagulação, aparelhos de ou para
compressão para fins cirúrgicos. anarelhos de ou para contrôle de membros artificiais, aparelhos de ou crioterania, aparelhos de ou para desinfecção, aparelhos de ou para diagnóstiaos, aparelhos de ou para diatermia,
aparelhos de ou para dilatação do
tórax, aparelhos de ou duchas de uso
Médico, aparelhos de ou para eletrocardiograma, aparelhos de ou para
&atro-coagulação, aparelhos de ou
para eletro-cirurgia, aparelhos de ou
para eletrodiagnóstico, aparelhos de
at1 para eletro-sono, aparelhos de ou
para eletrólise medicinal, aparelhos de
ou para endoscopia, aparelhos de ou
para exames anatómicos, aparelhos de
ou para exames clínicos, aparelhos de
ou para expurgo e fins análogos, aparelhos de ou para faradização para
fins médicos, aparelhos de , ou para
fins cirúrgicos, aparelhos de ou para
fins médicos, aparelhos de ou para
fins cirúrgicos, aparelhos de ou Para
fins médicos. aparelhas a- ou para
fins veterinários, anarel b as (IP o11 para
fisiotera n ia, anarelhos de ou para galvanoca saarelans. de ou
nara, ailaç - t i-a, para fins rn ad'cas a narelhos de ai para infra-vermelho,
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aparelhos de ou para infra-verme-lho, tivos-artigos não medicamentosos toalhas, hipogástricas-almafadas
aparelhos de ou para iontofarese, apa- paia, curetas, cuspicteiras para dends- pigastricas-cintas, histeroiabus, nistarelhos de ou para massagens para fins tas, out,elaria para fins cirúrgicos, de- rometros, histereaomos, incupaaoreá
medicinais, aparelhos de ou para nar-. dais para decapitação, dedeiras para para crianças, • inhalaaores, injeta/1:es
cose, aparelhos de ou para oculista, fins cirúrgicos, dedos artificiais, dedos cirúrgicos, instalações hospitalares, Inaparelhos de ou para otorinolaringolo- artifisiais, dedos-protetores cirúrgicos sufladores para dentista, intraucerlos
gia, aparelhos de ou para ozônio para para, dentaduras, dentaduras, pó retais, instrumentos cirúrgic3s, inscruodontologia e medicina, aparelhos de para fixar, dentalia_artigos -para a mentos clínicos, instrumentos der. auou para pneumatórax, aparelhos de arte, dentaria-produtos usados na tópsia, instrumentos de calista, inksu.
ou para pressão arterial, aparelhos de prótese, dentários-aparelhos, denta- -mentos de endoscopia, instrumentos
ou para profilaxia, aparelhos de ou rios-instrumentos dentários-materiais, de flebotomia, instrumentos deatopara purificar agua, aparelhos de ou dentista-instrumentos de depiladores tomia, instrumentos dentários, instrupara rádio-diagnóstico, aparelhos de medicinais, depressores, descanso para mentos de ,osteotomia, instiumen.aa
ou para radioterapia, .aparelhos de ou queixo, descai-h-acl ares de dentista, de pedicura, instrumentos de traq usopara raios infra-vermelhos, aparelhos ciesinfectadores médicos, desobstruido- tomia, instrumentos de trepanação,
de ou para raios violeta, aparelhos de res para dentista, diafragma de com- instrumentos escrotais, instrumenwS
rios-X, aparelhos de reação para . me- pressão, dia-gnósticos_aparélhos para, es • ofagiahos, instrumeátos ginecologtdiciáa, aparelhos de sudação, apare- diatermia_aparelhos de, dilatadores ci- cos, instrumentos herniarias,
lhos de ou para tirar sangue, apare- rúrgicos, dilatadores medicinais, dila- mentos hemorroidais, instrumentos ialhos de ou para transfusão de sangue, adores retais, dpilatadores utetrais, ringeost instrumentos medicas, irisamaparelhos de ou para ultra-som, para dilatadores uterinos, dinâmetros, dina.. mentos nervais, instrumentos obstréfins medicinais,, aparelhos de ultra- mômetras medicinais, discos para ci- tricas, instrumentos, odontológicos,
violeta, aparelhos para surdez, apetre- rurgia dentária, divulsores uretrais, instrumentos
tóicos, instrumen .os
chos cirúrgicos, apetrechos curativos, doenças-instrumentos -para tratamen- para embalsamar, instrumentos para
apetrechos dentários, apetrechos de to da, doentes-artigos de uso exclusivo enxêrto de peles, instrumentos para
expurgo e fins análogos, apetrechos por, Dayen-trépanoS de, drenos cirúr- expurgo e fins análogos, instrumentos
medicinais, apetrechos &ontológicas, gicos, duchas medicinais, eletrocardió- para higiene medicinal, instrumentos
apetrechos veterinários, articulações graSo-aparelho, eletrocardiograma- para uso exclusivo em curativas, insdo tornozelo_ligadura para, artificiais- aparelhos, eletrocautérios para veteri- trumentos placentários, instrumentos
membros, artigos cirúrgicos, artigos nária, eletrodentários-aparelhos, ele- profiláticos, instrumen.ots para sarja.
(não medicamentosos) para curati- trodos médicos, eletrodiagnóstico-apa- dura, instrumentos para sutura, ins.
vos, artigos odontológicos, artigos para relhos, eletrofoto terapêuticos-apare- trumentos uretrais, instrumentos urouso exclusivo na arte dentária, artigos de, eletromagnéticos para medicina- lógicos, instrumentos .termos, ins..rupara uso exclusivo na enfermagem, aparelhos, eletroterápicos-aparelhos, mentos vaginais, instrumentos veteri.
artigos para uso exclusivo na medici- elevadores uterinos, embalsamar- flui- nários, instrumentos retais, irrigado.
na, artigos para uso exclusivo na ve- das para, embalsamadores-instrumen- res cirúrgicos, irrigadores médicos,
terinária, aspiradores cirúrgicos, as- tos, embalsamar-artigos para, emplas- isolantes para uso dentário ou médico,
séptico-algodão, assentos para enfer- tras, cirúrgicos não medicamentosos, joelheiras para fins méd cos, lâminas
mos, taduras, atomisadores medicinais, endireitadores de órgãos. humanos, en- para exames de laboratório médico,
aurifica.dores para dentistas, autacla- doscopia-instrumentos de, endoscópios, lâminas para uso na medicina, lâmives hospitalares, autópsia-instrumen- entrolheiras para o homem, entrolhes nas para uso odontológico, laminutas
tos para, bacias parad oentes, balan- para o homem, enxêrto de peles -ins para laboratórios médicos, lâmpadas
-trumenospa,clsdeurza de mercúrio para uso medic i nai . lâtrl..
ças clínicas, balões para fins medicinais, balões respiratórios, bandas para para • tubos Roentegen, escalpelos para padas de quartzo para uso med:cinal,
cirurgia, banhos medicinais-aperelhos dentista e fins cirúrgicos, escachado- lancetas cirúrgicas, lanternas de leria.
para, bicos de seringa, biópsia-instru- res para dentista, saapularios cirúr- -goseapios, laran.gascópio,s, laringa:o.
mentos para, busturis, flefarostatoc, gicos, escarificadores cirúrgicos medi- mos, lavatórios clínicos, levantadores
bôca-protetares de, bolas para fins cinais, esearradeiras para dentista, es- de raiz para dentista, ligaduras cirúrmedicinais, bôlsas- para uso na medi- cavadores cirúrgicos, escofinas nasais, gicas, ligaduras médicas não medicacina, bombas para uso na medicina, escopros para arte dentária e cirurgia,. mentosas, ligaduras medicinais mata. .
bombas de alimentação, bombas de cicôvas cirúrgicas, esfigmófonos, es- rias para, ligas odontológicas, ligas
cobalto, bombas para ar nos pulmões, figmógrafos, esfigmômetros, estigma para enfermos, limas de dentisa, limbombas para lavagens medicinais, manômetros, esfigmoscópios, esmaga- pa-linguas, limpa-ouvidas, mé ii r os, 11bombas para seios, borracha para se- dores de tumor, esoaagianos-instru- teiras de ambulâncias, litatomos, litoparar dentes, borracha usada na clí- mentos, esparadrapos, espartilhas tritores, lixas odontológicas, lixas para
nica dentária, boticões Para dentista, para fins médicos, espáduas para den- fins médicos, luvas para caiturgia, lubotijas para fins médicos, botinas tista, espéculos, espelhos para exame vas para friccionar, luvas nara massa,
para muletas braceletes para fins mé- médico e dentário, espig es para den- gista, luvas para operadores, luvas
dicos, braços artificiais, brocas para tes, espirômetros, esponjas cirúrgicas, para soldadores, luvas protetores (exdentistas, brunidores, bugias, cabos esterilizadores dentário e médicos, es- ceto desportivas) para as diversas propara agulhas cirúrgicas, calçadores tetoscópios, estiletes cirúrgicos, estir- fissões, macas para enfermos, mãos
cirúrgicos, calças de menstruação, ca- pa-nervos, estojos de paredentose, es- artificiais, má q uinas cirúrgicas, má.
lista-instrumentos de, caneleiras para tojos farmacêuticos, estojos para dis- quinas de profilaxias, márminas
uso médico, canetas para brocas den- secação, estojos para instrumentos ci- fectadoras, máquinas hoepitalares,
tárias, canivetes para cirurgia, cânu- rúrgicos, estojos para médicos, estorna- maquinas para arte dentária. ~milas, capas para fins 'higiênicos, cáp- toscópios, estribos ortopédicos, estufas nas para expurgos e fins análogos,
máquinas para med i cina, mániiinas
sulas de farinha para ingerir remé- hospitalares, esterilizadores
exploradores médicos, extirpa- para veterinária, martelo de autónsia,
dios, castrar-artigos para, cataforeceaparelhos, de catafotos, cataplasmas nervos, extratores médicos e cirúrgi- martelo de dentista, martelos para.
não medicamentosos, cateters, cat-gut, cos, facas de cirurgião, faixas frontais cirurgia, máscaras contra fo go, games,
poeira, etc., máscaras de ombredane,
cautlrias, cauterização-aparelhos de, para enxaquecas, faringoscôpios,
cauterizadares, cauterizar-ferros de, tros para medicina e cirurgia, ferros máscaras de escafandristas. pintores,
cefalômetros( cefalótribos, céra para cirúrgicos, fias de linha para feridas, soldadores, etc., máscaras de oxigena»
usod entário, cestótomos, chapas pro- fios para fins cirúrgicos, fitas fron- terapia, máscaras protetoras (exceto_
tetoras medicinais, chaves para ex- tais para enx aquecas, flamas, fluidos desportivas), máscaras rara anestesia,
trair dentes chumaças para aplicação para embalsamar, fogões de desinfec- máscaras para anfermos, máscaras
de remédios, cimento para uso denta- ção, foles para iodofórmio. fôlhas de para médicos, máscaras para narcose,
rios, cintas abdominais de fins médi- borracha para dentista, force ps mé- máscaras para trabalhadores, masca- •
cos, cintas higiénicas, cintas hipogãs- dicos e odontológicos, forfex, formões ras respiratórias, massas para dentes,
tricas, cintas para gravidez, cintos ci- para, cirurgia, formões para dentista, massagens medicinais-a parelhos pára,
rúrgicos, cintos umbelicais, cinzéis fornos para dentista e fornos Pasteur, matrizes para trabalhos dentários,
para dentista, cirúreicos-aparelhos,ci- frascos de Erlenmeyer friccionar-arti- maxilas artificiais. meatoscópios, mea.
rúrgicos-artigos, cirúrgicos-instrumen- gos médicos para, fundas abdominais, ótomosamedicinais-articeos não medi.
tos, cistoscópios, cistótomos, clisobom- fundas cirúrgicas, fundas herniárias, camentosoad meias cirúrgicas. membas, cloroformisar-aparelhos, colares fura-crânios, furadores cirúrgicos, ga- bros artificiais, mercúrio redistilado
para dentição, colas para ligaduras chatas para dentista, ganchos para para odontologia, matai Preparado
cirúrgicas, coletas ortopédicos, colche- músculos, ganchos para susras, gase p ara uso dentário. metroscónios, metes para suturas, colheres para dentis- antisséptica, gasteroscópios, gastrafo- trótomos, microscópios méd icos, m i áta, colgaduras para raio-G, comadres, tografia-aparelhos para, gastrocónios, gratos. modeladores médicos, molas
compassos Bardeloc, compassos cela- gase antissética, eensivas artflicials, ortopédicas, motores para dentista,
lômetros, compassos\ nasais, compas- gêrso para uso dentário, ginecolóeicos- muletas narizes artificiais, negatascó.
sos para dentita, -compressas não me- instrumentos, globinômetros. goivas Pios, obréals nasais, obstétricos-anaredicamentosas, compressores hemoroi- Para cirurgia, gamas de dentista, go- lhos, obstétricos-instrumentos. abutua
dais, acatador Galgar medicinal. con- teiras para cirurgia, grampos para ração dentária-artigos p ara, obturada.
tagotas para medicamentos contras- sutura. guta-nerch a nara, fins aram- res para dentista. oclusivos. cca l ist'ates para radiografia copos de suc-ão tolóeicos, hemacitametros, hematime. aparelhos de. oculista-isntrumPntoS
nara aparelhos de massagens, cordas tros, hemo glabinômetros, heril ama ," "- de, oclantózrafos. odont.slosia-artiaos
de trina para cirurgia, corne t as acósta metrn g. bern Ametros, h ornômetros, hi- nara, oftalágimetros, oftalmoscanias,
cas cirúrgicas, coroas dentárias, ccis armaram-sals a hidrófilos Para nan- olhos artificiais, olhos posticas,
nara, dileartão , oRni 1P ,in”P g den
tótomos. aliene san it ário, crasues assa a-, f¡r).nnra uso
higiênicas-cintas, higiênicas- °senadores- para fins medicinais, oscidentista, cubas de enfermagem, cura- panos, higiênicas-cintas,
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larazi.ros, .operações rastrtuflentos para,
cpstametros, optOmetros, Ordenhai
taaas ae uao vewsrmario para, orropécassa-aaaremots, ortopédicos-instruznen.
toa, °senadores dos ossos, ossilotOnes
rasaaaa, oaseot a tma-mstrumentos de,
oacosansatunentos de, otoscOplos,
oaasenauores-apareshoS, padiolas, panas; c.stuzicos, panos hidrófilos para
tusalialia, panos higiênicos, panos
para kt.ktuiLoÀ, panos para friccionar,
peascas par:ou:aos, parafusos dentários,
parai...aos paia -osteos-sintese, passes
partsuas aaaa cirurgia, pedicura-1nstsumensas ae aendiuos para radiaste
aa de uso médico, pensas dentários,
Pensas madicso, pensos periódicos,
p erfusaacres cirúrgicos, perfuradores
den:srios, paridalicstapanos e pensos,
pairas astificiais, pés artificiais, pés
"attasiciaas, pás chatos-Supoates para,
péssárlos, pés artificiais, petrechos
para ar.e dentária, petrechos para ci.
rurg:a, petrteaos para expurgo e fins
ainálciaos, petrechos para medicina,
petrechos para veterinaria, pinças ct.
cuúrgclas, pinças de Xocher, pinças
dé reais, pinças para castrar, pincéis
Para cargant ar,pincetas dentárias, pinos para dentes, pipetas dentárias,
pipos para seringas, pivots, placas de
petri, placas para- arte dentária, piacãs para Crurgia, placas para osteossintesa, planta do pé-aparelhos nara
sus:er, p essímetros, p AUxnot 'ssatapsrelhos de, p olidores para desvista,
pallscaplos, r olipos-instrumentos para
pentes para. dentistas, pontas para
critério, ponteiras para dedos usados
nfl mecne".na, pontes para dentes, porcelana para prótese dentária, porta.aarafes cirúrgicos, porta-agul has clrtiraleas, Porta agulhas para dentis'a,
pari aisigork 2, porta-cauatcios, porta
detritoscirúrgicos e dantárlos, porta:
15rl !ras na ra d s is ti sta , porta-rrischas,
psi an_aro:'iitos médicos e dentários,
porcelana para uno dsntarSo, pós pos a
fisar. dszita ansa. rés pr s a moldes dentárias, preservativos, nrestão artet aalaparel hos da preu s raçéas para obtu.
,aar dantes, prsdutas te:ap étiticos de
;;Midt03 t xm
P.O:Csez4 . pactsaoras hisfan:cas, piole:ores
paia agulhas Ci Injesato, pro:atases
pasa fins curativos, protetores para
us_ratras enfe:mss, pro:e ores psofisslonnis do c . opo humano, pulsómetros,
pai aeriza dores cin.' rg' c a 3, PU'ver:zadorés Medicinais, pupilSinatros, quadros
da nevergadura, quadrss de sentida
escul ar, ralio diranasticos-apsrelhos
de rádio sla ss 'cas de diatermia-ans.
relhos da, radta7Cnecs-aninalas; radio_
graficos-s a esaarios, raaSo graficss_aparelhos; radiolsaaa . anarc , hos de, radioterapia-aparelhcs de, ralo viole ta.aparelhos do, raia-X ries:sérios,
aparelhos de, raio-X-instalasóes de,
raio-X-instrumentos de, raio-X-tubos
de, razo-X-valvulas de, raspadores de
Itnatia, raspadores para dentista, recheias Para' dentistas recheios Para
dentas' as, registrad ares cardlolósacos,
reaistradores de preso, registradores
de sons do caraerto. egras-pano Para
às resinas nara usa dentário, respira.
ção-aParelhos nara. resniratórinaznáacaras. resnlratóriss a parelhos. retais.
Instrumentos, retanose6plos, retoscópios. revestimentos para dentes, rinoscópias, rociadores médicos. rociataa de
dentistas, ralos de dentista, rolas cirúrgicos, roupas prote t ores da saúde e
da vida humana, rua lnas, saras/meados
para dentistas, sacos de borracha para
uso médico, sangria-instrumentos
para, sangue-aparelhos para análise
de, sangue-apare' as 3 instrumentos
para tomar Preosão, sanguessugas ar
-para fins médicos, sarjadeiras-tifcas
para sangria, sarjar-Instrumentos
paa, seeelonadores medicinais, seetores uterinos, selos artificiais. seiosbombas Para, Seios-duchas medicinais
Para. seios-nratetores de, separaloree
para dentista, seringas de embalsama• dor, seringas para injeção, seringas
para lavagens, seringas para medicina,
Seringas veterinárias, serras eirdreou, serras de necrópsia, saras paa
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para traqusuforafa. cal, chaves inglês**, chuveiros comuns
torneiras, torninhos, tornos, tola
serrinhas para dentista, serrotes de cinsés, coadores, colheres de mesa, co-,tijels,
cirurgia ou necropsia, sifimmonôme. lheres de pedreiro, compoteiras, con- ¡pesas, trados, trancas, tranquetas,
aqui:omis,, serras

vadeiras, travessas, trilhos, trocastes os
chas, conexões para encanamento, cor- troca:ter, tubos para encanamento, turentes não da outras classes, confeitei- bos para fins diversos, uniões, urinóis(
ras, copos, coqueteleiras, correntes não urnas, válvulas simples, varais, vares
de outras classes, corta-arames, corta- tas, vasadores, a.: asilhames, vasos voe
dores de grama e outros, cremalheiras,
rumas, virolae, xícaras
cremones, crivos, cruzetas, subetas,
Clakee 12
cubos( cunhas, cunhos, curvas de cano, Artisios: Colchetes, dedais, fechos corde refarço, etc., cuscuzeiros, cutelos, rediços, fivelas, garras, grifas de metal
descanso para tplheres, para ferros, para1 vestidos, ilhoses, lantejoulas,
etc., discos distintivo* (exceti.ãi clasmissangas, presilha.
se 25), dobradiça*, enfeites não de
s
Classe 13
outras classes, engates, engrenagens Ardias: Adornos (exceto jóias) para
(exceto partes de máquinas), envóba- enfeitar vestidos, toalhas de mesas;
rurgia, tampões cirúrgicos, tampões de aros,
enxadas, emtadinhas, enxós, es- etcar agulhas para costurar, bordar ou
gazes, tampões - para menstruação,
tampões para- os ouvidos, tapadores vareadores, escopros, esguinchos, aspa- tricotar, alfinetes comuns, argolas para
para dentistas, tenáculos, tenazes para ihadores para mictório, espelhos me- vestidos, cortinas, etc. (exceto quande
ossos, tendas de oxigénio, tenótomos tálicos, esporas, espremedores, espu- jóias ou imitações), barbatana., botam
de cirurgia. tentácanulas, terapêuti- madeiras, esticadores (ferramentas), es- (exceto quando jóias ou metal preciocos-aparelho, termo-cautério-instru- ticadeiras (ferramentas), estojos, estri- so ou -semi-precioso), abotoaduras da
mentos de, termogérdin-aparelhos • de, bos para montaria, extensões, facas, fa- punho, éguas marinhas lapidadas, ametermômetros clínicos, tesouras cirúrfechaduras, fechos, ferraduras, tista lapidadas, alfinetes de gravatas,
gicas, ti mpitnicos-instrumentos de, cões,
ferragens em geral, ferramentas em alfinetes para adornar vestuários,
tímpanos artificiais, de ouvidos, tira- geral,
ferrolhos, ferros comuns para anéiS, argolas para usar como jóias,
leite, toalhas higiênicas, tonômetros,
torniquetas para cirurgia, tornozelei- passar roupa, ferros de plaina para balangandana de metal precioso ou
ras (exceto desportivas), tornezelos- cortar capim, foices, bilhas para fins imit4ção, berloques de metal precioso
anéis e ligaduras para, torquezes para diversos, forcados, fôrmas, formões, ou imitação, botões de colarinho,
bradentista, transfusão de sangue apare- forquilhas, freios para animais, li-asas, celetes, brilhantes, brincos, broches,
lhos e instrumentos 'sara, transmisso- frigideiras, fruteiras, funis, furadores
contas de metal precioso e pedra prares de sons para fins médicos, troa
aueotomia, instrumentos de, eraqueó- manuaos, ganchos, garfos, globos, goi- ciosa ou imitações, córidon lapidado,
tansos, tfepanação-instrumentos de, vas não de outras classes, grampos, chaveiros, correntes de metal precioso
trepanaçãosinstaumentos de, trepana- grampos, grosas, guarnições não de ou- ou nnitaçao, paro pulso, correntes de
rão-instrumentos de, trepano de tras classes, instrumentos cortantes não metal precioso ou imitação, para
Doyen, trepanas para fins cirúrgicos, de outras ciasses, instrumentos pariu- gio, kliamantes lapidados, diamantesrelólatripas para ci rurgia, trocateres. tubos, rantea não de outras classes, jardineiacústicos pare, surdez. tubos de tra- ras, jarras, jarros, ladrões 'para caixa pidados, esmeraldas, jóias ou Imitação
de jóias de qualquer espécie, medalhas,
a uetarnia, tubos para fins med'.einals,
alhos para dentis'as, tubos para or- d'água, lâminas não de outras classes, opal s lapidadas, ouro ou imitação,
denhar de uso veterinário, tubos para lamparinas, latas, latões, lava-dedos de jóias de, pérolas naturais ou cultivasaiaanio, umJ- al icalrac:ntos, uretrals- mesa, lavatórios, ltiteiras, letras de das, platinas ou imitação-jóia; pulsei-.
lns faumentos. uretrâmetros, urenotross
levantadores não sendo máqui- :as, p
ou imitação-jóias, prendedo
sartios, urerótomos, nrin ametros, ute- nas, limas, limatões, limpa• pés metáli- res derata
gravata, rubis lapidados, safiras
rinas-suturas, uterinos insanimentas, cos, ainguetes, luvas não sendo partes
ntartStomos vacina sanstrumentoS e máquinas, luvas para bombas lapidadas, topázios lapidados, turmalisi., lapidadas, turquesas lapidadas
vagina -instrumer t 9s válvIITal
^ haominais, vatvu las nara firis atras- d'água, maçanetas, macotes, machadi, Classe 14
-Ices, válvulas vaainals, vsaorizadores nhas, machados, malhos, mancais para
medicinais, varizes-meias para, venta- aidas, mandris, manivelas, manteiguei- Artigos: Açucareiros, almofarizes, mmias, verniz para uso odantológica,
ras. Marmitas, marretas, martelos, ma- pila, anéis, exceto de outras classes.
.erinarios, instrumentos, vibradsrea trizes, molas não sendo partes do má- alma lhos para agua, aparelhos de
café,
medicinais. visiêmetros, vista-apare- :afinas, mossas, munhões, núcleos para aparalhos de chá, aparelhos de jantar,
lhos e instrumentos para exame tia martelos a bigonas, bojetos de qualaparelhos pira refrasco. aquários arteClasse 11
.l ues metal não de outras classes, pala fatoé não de outras classes, de vidro
Artigos: Abotoaduras, abridores de ia- .:Aras,
panelas, parafusos, pás. peças ou ctristal, assadeiras, bacias, bandajas;
tas, caixas, etc acessórias de metal não
metal não Sendo de ous bandeiras de candiais°, barris, bebeoutras classes, aços para afiar, açu- tieasqualquer
classes, pedestais, pendsntes, peta dourfr, biscoiteiras, bombonieres, botacareiros, adornos exceto jóias e imita- auridalhos,
'peneiras, perfilados, perfu- lhas, bules, bulbos, caçarolas, cadinhoa.
ções, afiadores, alavancas alargadores radores (ferramenta),
pernos de fixacandieiros, cântaros, canudialeiravas, algemas, alicates, almotolias,
pés de cabra, pias, picadorea pi- dinhos, canudos, canutilhos,. cápaulaa,
alviões, ancinhos, anéis, exceto jóia ou ção,
p arte de máquinas, aparelhos de café, caretas, pições, pilares, panas não de castiçais, centro de. mesa, chapas, cooutras classes, pinos não partes de lheras, compoteiras canieitei as. coaparelhos de chá,- aparelhos de cozi- máquinas,
pires, placas, plainas, poda- pos, cristais, artefatos de, cubata;
nha, apitos, arames lisos ou farpados, ununaipiqsme
pasdumure ;od elas cubo s, ampólas, era/Macros, e,calfacioarcos de serra, arcos de pua, ragolas doiras
manuais, podEass, polias, pontas res, espelhos, espremedores, filtros,
pa-a guardenapers e similares, aros para d3 paria,
porcas porta-chaves, porta- fios, i formas, frascos, fruteira', funis,
guardanapos é similares, aros para copos, porta-gelos,
porta- galhetas, garfos, garrafas-, glabos, graus,
óculos, armações, arranra-tachas, arre- jarros, porta-jóias, porta-frios,
Torta-pão, porta- guarnições hastes, ia-d ineiras, jarras,
bites, arruelas, artefato a de qualquer toalhas, ponteiras, ponteiros
de reló- lamparinas-vidros de, lava-dedos, lavametal não de outras ciasses, artigos de gios, potes, postes, pratos, pregos,
pro- tório, leiteiras, licoreiroe, mantegueiqualquar metal saio de outras classes,
para calçadas, puas, punções, ras, anoringas, objetos de vidro de ouassadeiras, atiçadora, de fogão, azei- tetores
teiras, bacias, bainhas, baixelas, baldes, purificadores, queijeiras, quebra-nozes, tras !classes, paliteiros, panelas, pedesralos, caseadeiras, raspadei- tais, 1 pendentes, penduricalhos,
bandejas, barris, baterias de cozinha, raladores,
ras
não
de
outras classes, rasteio; re- pire; placa; potes, pratos, pra bebedouros, betumadeiras, bigo
rna, bisagras, biscoiteiras, bombonieres, bo- bites, recipientes, regadores, codornas, purificadores, queijei-as, revir
reservatórios, retentores, retorta*, roça- r edoinas, refletores, refresca
tões puxadores, braçadeiras, bridões deiras,
rodas (excoto de máquinas e para, reservatórios, rosários, sals.,
para animais, brocas, bolas não de ou- veículos),
roldanas, rolos, :larários, ros- saleifos, serviços de café. serviços
tras.: classes, bules, cabeções, cabides, cas, rosetas,
saca-pregos, sacarolhas, chá, serviços de jantar, serviços para
cabos, caçambas, caçarolas, cachepots, saca-taxas, sanchas;
sachalas, sachos, refrescos, talhas, tanques para aquácadeado; cadinhos, cafeteiras, caixas saídas, saladeiras, saleiros,
salvas, sor- r io, Iterrinas, tijelas, travessas, urinóis,
(inclusive para relógio), caldeirões, res. se:rotes, serviços para café,
servi- vareias, vasilhames, vasilhas, vasos, vicanecas, canivetes, canos cântaros, ca- ços para chá, sifões, sinetas, sinos,
só- draças, vidro com composições aspenudinhos, canudas, carrilhas, castiçais, velas, suportes, taças;
talhadei- c iais ,vidro cumum, vidro em pó, vicsaracaa cavadeiras, cavaletes ,de fer- -as, talhas, talheres, tachos,
tam- dro- industrial, vidro laminado, vidra
ro. centros de mesa, chaleiras, chami- pas, tanques, tapetes tambores,
de metal, tarra- n ão de outras classes, 'vidro trabalha;
nés, chanfradores, chapas não de outras abas taras, telas de arame, tenazes, d o, vidros em geral, vidros para autoclasses, chaves de broca, chaves de terçados terminais, terrinas, tesouras móveis,
vidros para aviões, vidros para
fenda, chaves de parafuso,' chaves ge- para costura, tesoura para jardineiro, candieiro,
vidros para janelas, vidros

tros, sigmoidoscópios, socorro médicoinstrumentos e aparelhos de, soldas
para arte dentária, sondas cirúrgicas,
sondas esofagianas, sondas para dentista, sondas uretrais, sondas uterinas,
sugadores de saliva, sugadores de sangue, suportes anatómicos, suportes
anatômicos, suportes para membros
enfermos, surdez-aparelhos amplificadores para, surdez-aparelhos amplificadores para, surdez-aparelhos para
tratamento da, suspensórios para escrotos e testículos, suturas, suturasinstrumentos para, suturas-materiais
para, telas de uso em medicina e ci-

Quarta-feira 5
para relógios, vidros para uso não
especificado, xícaras
Classe: 15
Artigos: Açucarearos, anéis, exceto de
outras classes, aparelhos de agua,
aparelhos de chá, artefatos não de
outras classes, artigos não de outras
classes, assadeiras, bacias, bandejas,
barris, bebedouros, "bidete", biscoiteiras, bombonieres, botelhas,bules,
caçarolas,cadinhos, cántaros, canudinhos, canudos, centros de mesa, chapas, colheres, compoteiras, confeiteiras, copos, cubetas, cubos, envólucros,
espremedores, filtros, fôrmas, frascos, fruteiras, funis, garfos, garrafas,
globos, graus, guarnições, instalações,
sanitárias, jardineiras, jarros, lamparinas, latrinas, lava-aedos, lavatórios,
leiteiras, licoreiros, manteigueiras,
mictórios, moringas, objetos de barro
não de outras classes, objetos de cerâmica não de outras classes, objetos de louça vidrada não de outras
classes, paliteiros, panelas, pedestais.
pendentes, penduricalhos, pias, pires,
porta-jarros, potes, pratos,
placas,
queijeiras,
purificadores,
provetas
reservatórios,
recipientes, redomas,
rosários, saladeiras, _saleiros, serviços
de café, serviços de chá, serviços de
jantar, serviços; para refresco, talhas, terrinas, tijelas, travessa, urivasilhames, vasilhas,
nóis, varetas,
vasos, sacaras
Classe: 16
Artigos: Alcatroados paea construções, argila preparada para construções, areia preparada para construções, argamassas para construções,
raaf alto para construções, azulejos
para construções, balaustres de construções, balcões quando construções,
batentes para construções, biocos•
Para construçóes, blocos para pavimentação, calhas de telhados, cimento comuta, saibros preparados
para construções, caixas de cimento,
caixilhos, cal para construções, chaminés de concreto, chapas para consconstruções.
truções, colunas para
cornijas de construções, edificações
pré-moldadas., esquadrias, estacas
preparadas -para construções, estruturas para construções, estuque. fôrros, frisos, guichets, grades, imitações de mármore para construções,
impermeabilizadores de argamassas
janelas, ladrilhos, lageotas, lajes,
lambris, 'anseias, lixeiras para construções, luvas de junções para construções, macadame, madeira preparada para construção, manilhas,
mármores preparados para construções, massas para parede, material
de uso exclusivamente em construções, mosaicos, papel para forrar
casa, paredes divisórias inclusive
para escritórios, parquetes, peças ornamentais de cimento ou gasscr, para
tetos e paredes, exceto da classe 25,
pedregulhos preparados para construções, pilastras de concreto, pisos,
placas para pavimentação, pedras
preparadas • para construções, portas,
portões,. prateleiras quando csnsarriarias, produtos betuminosos para
construções, produtos de base ufa/sim, soleiras para portas, tacos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tintas para paredes, muros, portas e
janelas, tubos de concreto, tubos de
uso exclusivo em construções, tubos
de ventilação de edifícios, venezianas,
vmgamentos preparados para construções, vigas preparadas para construções, vitrinas quando construcões,
vítrea
Classe: 17
Artigos: Abridores de envelopes, almofadas para carimbos, apagaoarres
de tinta, aparelhos duplicadores de
cópias. apontadorea de lápis, arquivos, berços para mata-borrão, borrachas, brochas, canetas comuns, canetas esferográficas, canetas para
desenho, canetas- arteiro, caixas
para papéis, caixas registradoras,
carbono-papei, carimbadares, carimbos, cestos para papéis, classificafres, colado-na
cadores, "clips",
cotas para escritório compassos, con-
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juntos para secretária, cortadores de
papel, datadores, depósitos para cola,
descansas para lápis e canetas, desenhadores, duplicadores de cópias,
esponjas 'para escritório,
espátulas,
esquadros, estereocartógrafos, estereógrafos, estiletes para papéis, estojcs de canetas, estojos de lápis, fichários, fitas gomadas, fitas para
máquinas, furadores para papel, fusis, ganchos para papéis, giz para
escrever e desenhar, "godets", goma
arábica, gomadores, grafites para lapiseira, grampos de escritório, guarda-papéis, guarda-parta de lápis, índices, para arquivar documentos, instrumentos de desenho, instrumentos
de escrever, instrumentos para selar,
jogos para mesa de escritório, lacres
para envelopes, lápis, lapiseiras, mapotecas, máquinas de apontar lápis,
máquinas de calcular, máquinas de
endereçar, máquinas de escrever, máquinas de grampear, máquinas de registrar, máquinas de somar, megalógra`as, molhadoiet de dedos para
eni".-ório, • multiplicadores de cópias,
normógrafos, palhetas de pintor,
pantógrafos, papel carbono, papel
stencil, pastas de arquivo, pastas de
mesa, pastéis de tinta para desenho,
penas, percevejos, perfuradores de
escritório, pesos para papéis, pincéis para cola, plancretas, ponteiras
de borracha para dedos, ponteiras
para lápis, porta-blocos, porta-canetas, porta-carimbos, porta-cartões,
porta-papel, porta-penas, porta-tin teiros, prendedores de papéis, prensas
de escritório; raspadeiras, se-estradoras de uso em escritório, máquinas,
registradores de uso em escritório,
réguas de uso em escritório e para
desenhos, separadores de papéis, separadores para arquivo:, saletas,
"stenciI", suportes para canetas e lá/as, táboas de desenho, tenigrafos,
tintas para cariraaas, cintas para desenho, tintas para duplicadores, tintas para escrever, tintas para marcar. umerlecedores de dadas, umedesedares para caniar. vidreis de cola
Classe 18
Artigos: Acido pardo; adagas; alabardas; alfanges; arcabuzes; airco e
flexas, quando arma; aretes; armas
de qualquer espraiei; arpões para
pesca; balas; bozsoleas; bengalas de
Vago; bengalinhas de fogo; bombas;
busca-pé; canhões; carattas; cápsu:as para armas: cartuchos 'de muniçção; chumbo para caça; chuveiros de fogo; cimitaras; clorato de
bário; clorato da potássio; clorato
de sódio; dinamite; escpetas; sepadas; espadins; espanta-coiós; espiga de fogo; espingardas; espoletas;
estalos;, eatiletes; estopins; estoques;
estrelinhas de fogo; explosivos; facas-punhais; flexas, quando armas
foguetes explosivas: fogos de artifício; fogos de . bengala; fósforos de
cár; fósforos explosivas; fundas; fuzis; gelatina fulminante; lanças; lápis; maças; magnésio; metralhadovas; minas explosivas; morteiros.
Mosquetões; munições de caça; mu:nçções de guerra; nitro celulose; nitroglicerina; partesanas; pecfrenas;
petardos; pipocas explosivas; piques;
pia:tolas, quando armas; pistolas;
quando fogos de artifícios; pistolões;
pólvora.; projéteis: punhais; revólveres; rodinhas de tago; rojões; sabres; sacos jnglêses: substâncias explosivas; torpedos: trabucos, tragues.
Classe 19
Artigos: Abelhas; animais vivos de
qualquer espécie; antas; araras; asinino, gado; aves vivas; avestruzes;
batráquois vvios; bezerros . bicho da
seda, bois; ,boroletas vivas; ovinas
cittus;
gado; afalos; burros; camaleões; camelos; cng uras; capivara; caprino-gado; carneiros;
castores; cavalar-gado; cavalos de
corrida; cisnes; cobras; codornas vivas; crocodilos; cotias; domésticos
vivos-animais; elefantes; emas; enxame de abelhas; equino-gado; faisão; feraá • ferozes : animais; filhotes
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de animais; focas, galináceos vivos te grantes; truck e suas partes frite.
galinhas; galos; gambás; gansos grantes; vagões e soas partes miefatos; hipopótamos; insetos vivos
ax.es ; argonetaS e suas partes
javalis; jacarés; jumentos; lagartos integrantes; varais de Veículos; vaa
lebres; leitões; leões; leopardos; lenretas para veicules; veículos.
tras; macacos; mamíferos vivos;
- Classe 22
marrecos; Muar-gadc: onças; ov.no- Artigos: Algodão-fios amianto pagado; ovos de qua.quer espécie; pa- ra tecelagem — fios de oordar —
cas; papagaio; pássaros vives; pa- fios de linhas para, cânhamo paravões; patos; peixes Vivos; peixinnos tecelagem — fios de, canteis de
para .aquários; perdizes; periqutas; nhae celulose, para tecelagem — rios
Perbs; pombos; porcos; • peguiças; de, coerainhas de, costura — anna
guandus; quatis; queixadas; aptisas; de, coser — linhas de, costrura —
atos vivos paa laboatólos; répteis nha de, chochet — linhas da ias
vivas; saguis ;sapas; serpentes; sui- pava, elásticos para tecelagem
—
nes-gado; tamanduás; tartar:ugas; fios de celulose paia tecelagem, fios
tatus; tejus; .tigres, touros; tucanos; de usoa =num, fios em geral para
umas vacas; vacum-gado; veados; tecelagem, fios plásticos para teca,
vicunhas; vtelas.
la.gem, fios de servir juta para teceClasse 2)
:agem; — fios de lãs — fios de, uArtigos: Ancoras; ancoretas; birutas; nhas para bordar, linhas para
bóias; botalós; bolas para enrolar ser, linhas para tricotar, linho para
cordas náuticas; cabrestantes; ca- tecelagem fios de, novelos de Ia,
deias de navios; cintos de natação; novelos de linha, naylon para tece.
croques para barcos; dispos-tivos agem —fios de, pêlos paar tece.
para arrais botes; 'fateixas hidráuli— .tios de, plásticos para tecas para uso a bordo ganchos para ;agem
celagem — fios de, rayon para te.
botes; jaquetas para natação .; moa- celagem
— fios de, seda, fios de,
nestes; paraquedas; pinos para separar as pernas de cordas dos na- tecelagem — fios para, tricotar —
vios: proizes; - roupas salva-vidas fios, linhas e lãs.
Classe 23
para uso na água, salva-vidas, tur- Artigos: Algodão a- tecidos de, alcos (ganchos para botes) , vergas
para mastros; vgias nauticas; vig as paca — tecidos de, amianto — tecidos de, aparas de tecidoS, batista,
para prender barcos.
borracha — tecidos entremeadas de,
•
Classe 21
Artigos .: Alavanca de câmbio; ambu- cambraia — tecidos de, can/lanai —
larreías e suas partes integrantes; tecidos de, caroá — tecidos de„ catéércios
amortecedores de veículos; arco paa a roá-tecidos de, casemíra
veículos; autornarais e suas partas de, carvão para revestimentos, te.
integrantes; auto- caminhões e Vias eidos impregnados de, celulose —
partes integrantes; auto-motrzes e tecidos de, cetim — tecidos de, era.
suas partes integrantes; avioes e suas pe , cretone-tecidos de, elásticas-tefia.
partes integrantes; talões para na- sidos de, fazendas em peças,
vagação aérea e suas partes inte- -telas — tecidos de, fular, fustão -grantu; bancos de veículos; buscas tecidos de, gabardina — tecidos da,
e suas partes integrantes; barcos e ganga — tecidos de, gase.tecidOs de,
suas partes Integrantes; botes e suas acagorão-tecidos de, guta-param —
parta integrantes; biceLetas e suas tecidos de, impermeáveis — tecidos,
pari:cs • Inttevant; Landes e suas 'mpregnados de qualquer material —
partes integrantes! braços. para vel- tecidos, isolantes em
peça-tecidas,
cu,os; breques; cabaias: câmaras de jergey — tecidos, juta — tecidos de,
ar para veículos; camionetas e suas la
tecidos de linhagem linho —
partes integrantes- caminhões e suas tecidos de. malha — tecidos de,
partes integrantes camionetas e matéria plástica — tecidos de, diasuas partes enteara-ates; canoas e rim musaeline, nyfon — tecidos Ge,
suas partes integrantes; carretas e opala-tecidos de, ouro —tecidos era.
suas partes integrantes; carrinhos- tremeadcrs de, organi, paso-paco, pade-mão e suas pagos integrantes; no_couro, panos em peça para -alaicarroças e suas partes integrantes; quer fim, papel-tecidos de, pescai,
carrocevias; carros irrigadores e suas percalina, plásticos — tscidos, neata
partes integrantes; carros motores e
tecidos entrernados de. Iam/ —
anu partes integrantes; carros re- tecidos de, rayon — tecidos de, ro.
boques e suas partes integrantes; talhos de tecidos, sarja,
carros tanques e suas partes inta- seda-tecidos de, ;afetai tecidos em
grantes; cascos de embarcações; aeral, tecidos para quaisquer lias
/rapas para veículos: chass.s, despeças, tecidos revestidos de calai.
ligadiras de veículos; direções de de
suer material, telas ene peça eir-'er
veículos; dirigives e suas partes in- to
de metal, resultantes de teaela.
tegrantes, dragas; eixos de • direção
Tussor, viudo, vidro — tecidos
para veículos; eixos de veículos; ele- gem
tecidos de.
vadores; embarcações e suas partes de, viscosa —Classe
24
i ntegrantes; engates de veículos, Artigos; Marnos de pano,
afamares,
escadas rodantes; escotilhas; ostriboa d eveiculos; freios le veículos; alfoges de pano, algodão para ai.
fronteiras para veaulos; furgões e faiate, atacadores. ataduras (excebicos, bóisuas partes integraat ss; guidões para to para fins medicinais),
veicules; hélices.le veiculas, mas- sas, bordados borlas. braçadeiras,
frei; moias de vaf-atios, 'mtoo--car- brocados, cardaças capas para , mo.
Paga. e suas partes integrantes; Ina- vela, capas para raquetes, capas
carapaacleittas e suas partos n:tegrantes; ra instrumentos musicais.
motociclos e suas. partes integran- ças (exceto, vestuário), chumaco de
tes; motofurgóes e suas partes inte- algodão, coadores de c ,fé cobertas
gravies; motoretas e suas partes ar- não de outras classes (a especiflrar),
regrantes; naves e suas partes ante-' coberturas para Cavalos, para pia.
grantes; navios e suar 'partes nitei- nos, etc, cordões de qual quer tecido,
para
g: antes; ônibus e suas partes inte- debruns, clrocruetes. elásticos
grantes; pára-brisas de veículos', vestuário, enchimentos de pano, enpára-choques de veículos; .pára-ia- feites de pano. entremeios, entre.
lamas de veiculas; pedais de câmbio; t elas estopas de algodão para alpetroleiros e suas partes integrantes; faiate etiquetas de pano. feltros Papick-ups e suas partes integrantes; ra' linmeta, festões filtros de pealo,
pneumáticos. de veículos; pontões de fitas fitilhos flanelas rara limpeta,
veículos; radadores para veículos; franjas galardetes, galões laços
(exceto
man'as
raios para bicicletas; rebocadores e ceias( mochilas,
suas partes integrarias': reboques e g uando vestuáriea mortalhas, mas.
palmilhas,
suas partes ntegrantes; remas; rodas troa nesgas, ombreiras,
'cuias toletes para, veículos tratores, nassamanarias, passamanes paviOs,
de veículos; seles: toletes para vet- .ningentes, iram-Tains, Pratetoees, 'de
não agrícolas; ve.iculos e suas partes pano para colchão, rédeas de queila
cartolas
intearantes: trfens e OU partes hl- atter tetlitl() rpn An.
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sacas, sianinhas sutaches ,;ampos, grandes, sof rOma de Móveis, masnão de outrds classes
te!as
para truarios sob forma de moveis — com
bordar, tiras, viczes e xe:ga juntos —, Móveis, de cana, móveis
Classe 25
de couro, móveis de cozinha, móveis
Ari os da Classe
de ferro, móveis de jardim, móveis de
junco, móveis de madeira, móveis de
Classe 26
varanda, móveis dobráveis, móveis
Artigos da Classe
para igrejas, móveis( para rádio, móClasse 2'í
veis para sala de janatar, móveis
Artiy,s da Classe
pera sala de visita, móveis para sala
Classe 28
de espera, móveis para televisão, móArtigos da Classe
veis para veículos, móveis rtai :'^n• Classe 29
ciais. oratórios quando móveis, n'nArtigos da Classe
manas,, p enttadeiras, poltronas, parClasse 30
ta-abajours sob fornia de móveis,
Artigos dá Classe
norta'-hapéus sob forma de móveis,
Classe 31
Artigos da Classe
uorta-einzeiros sob forma de móveis,
Classe 32
aorta-quadros sob forma de móveis,
aorta-retratos sob forma de móveis,
Artigos da Classe
norta-roupas sob forma de móveis,
Classe • 33
norta-sauatos sob forma de móveis,
Artigos da Classe
aorta-vasos sob forma de móveis.
Classe 34
ora t eleiras formando um móvel, paiArtigos da Classe
chés pufes, quadros — porta saClasse 35
p ateiras, sofás. surniers, retratos —
Artigos da Classe
porta —. roucas — porta —, roupeiClasse 36
r as travesseiros, vitrines sob forma
Artigos da Classe
de móveis.
Classe: 37
Classe: 41.
Artigos da classe.
(aa,ss e : 38
Artigos: Abacate, abacaxi, abelha-mél,
Artigos da classe.
abio, abóbora. abricó, acarajé, acelClasse: 39
ga, açecar, agrião aimpim, alcachofra,
Artigos: Acessórios para máquinas,
acessórios para veículos, não sendo alcaparra, aletria, alface, alho, alipartes integrantes, anéis, argolas, mentação para animais alimentecãe
aros, arreios, artefatos não de outras para aves, alimentos de qualquer naclasses, assentos, bacias, bases, bicos, tureza, alimentos dietéticos alpiste
bocais bõlsas braçadeiras, -;:kbos, cai- ameixa, amêndoa, amendoim, amido
xas, calços, câmara de ar, 'exceto para • alimentício, ang-e, araruta, arroz, asveículos e máquinas, canudos, centros
de mesa, chapas, chicotes, chupetas, pargo, assados, aveia, aves abatidas,
chuveirinho.s, chuveiros comuns, cor- avelães, atum, azeite, azeitonas, bareias, cubos, cunhas, dedeiras, descan- calhau, balas, baleia-carne, banana,
sos, desintupideiras, discos para me- bananada, banha, batata, baunilha,
sas, elásticos, 'encostos, envólucros, bertalha, beterraba, biscoitos, brinesferas, - estrados, esguinchos, fios, ex- gela, brócolis, bolachas, belos, bomceto para tecelagem e elétricos, guar- bons, buchos, cabrito, carne, caças
nições para móveis e similares, lancheiras, lencks, maçanetas, mama.; alimentícias, cacau, café, cajú, camadeiras — bicos —, manoplas, mochi- rão, canela, canja, canjica, caqui, calas, paras para businas, placas, pneu- rambolas, caramelos, carne, carnes
máticos, exceto de máquinas e de frescas, seca e em conserva, castanha,
veículos, pratos, ponteiras, protesto- cebola, cenoura
cevada, ceres, recipientes, revestimentos, rodas, vadinha chá, cheiros aliment'cios
exceto de máquinas e de veículos, ro- chispe, chouriços, churrascos, coalhadízios, sacos, saltos, solados, solas, su- da, ceco, coelho carne, cogumelos, coportes, tijelas, toalhas, tubos. vasos.
lorantes para alimentos, colorau coClasse: 40
mestíveis, comirkho. compotas, condiArtigos: Abajours porta —, acol- mentos para alimentos, confeitos, conchoados para móveis, almofadas para
móveis, aparadores., armações sob servação de alimentos, conservas, couforma de móveis inclusive para es- ve, cravo, cremes, cristalizados — frucritório, armários, assentos acol- tas, cristalizados — doces, dietas, diecoados, balsões sob forma de móveis, téticos — alimentos, doces, drops. enbancos comuns, bancos de igreja, chova, espinafre, esaíancias alimentíbancos de 'jardim, bancos escolares:, cias, extrato de tomate, extratos alibanquetas, bares sob forma de mó- mentícios, extrato de carne, extrato
veis, berços, biombos sob forma de, de fruta, ervanço, erva-doce; ervilhas.
móveis, buffets, bureaux, cabides sob faisão abatido, farelo, farinhas alimenforma de móveis, :cadeiras de molas,
cadeiras de rodas, cadeiras comuns, tícias, farinhas de cereais, farinhas de
cadeiras de balanço, cadeiras de bar-- mandioca, farinha de mesa fa,usha
beiro, cadeiras de dentista, cadeiras de trigo, favas alimentícias. feijão,
de escritório, cadeiras para banho, féculas alimentícias, feijoada, fermencadeiras para enêrmos, cadeiras para to, fiambre, fígado, figos, filhes, flóinválidos. cadeiras para paralíticos, cos, folheados-doces, frutas, fubás funcaixas sob forma de móveis, caixas gOes, galinhas abatidas, garoupas, gepara. rádio sob forma de móveis, caixas para televesão sob forma de mó- latinas alimentícias, 'geléias alimentíveis, camas co tn molas, camas com cias, gêneros alimentícios, gergelim,
rodas. camrrns, camas hospi- gia — carne, 5i16, glucose, goiabas,
ta l ares, ramas para enfermas, cami- goiabadas, gorduras alimentícias, grâseiros, capan és. cantoneiras, carridas nulos alimentícios, grão de bico, guan— Mesas —, chapéus — porta — cin- do, gulodices, ho',...j,es, hortaliças, hószeiros — port a —, colchões, colu
nas, tias, ingredientes alimentícios, juliana,
cômodas, ronjuntos de móveis, conso- lagosta, laranja laticínios, legumes.
los, criado-mudo, cristaleiras, discotocas sob forma de inó ,,ais disnarr•as leite de cabra, leite de vaca, lentilhas,
sob forma de móveis. ólval..5., dormi- linguiça, lombo, louro luches maçãs
tórios eriocei pa Pd- ofn dos, escabelos-, macarrão, mandioca, mangas, manteiescanos.
as, espreguiçadei- ga, margarina, . marmelada mariscos
ras', esif,r,+,=, es f ofam s ntos Para mó- massas alimentícias massas de tomate,
veis. ast "s 5n
cama. etageres, fal- massas para sopa, mate, mel, melas
dfsMriíssnara copa o cozi.. do,
milho, miolos, miúdos de animais,
ra.ards-caaaaos,
gua.r.- a - r ern^las. rd'. lc‘11~- guar- mocoté, melhos alimentícios, moluscos
da-d i scos: .zob forma de móveis, g,,ir„ alimenticios,. mortadela, mostarda, nada rP1.7.pES °alar& -vestidos, mi arda- biça, nabo, nózes: noz-moscada, óleos
sa anoteca.-«oh P. forma de alimentícios, ostras, ovelha carne
and-vais, mesas, mesinhas, mesinhas de ovos cozidos, fritos ou quentes pão,
ca baceiras mesinha de aserlffirio, ma- pastilhas, patos abatidas, pessegada.
sil sisas arar reans rnt
Desseao Deixadas. neixes. pepino. De-

ras, pescados pickles, pimenta do reno,
malagueta, etc., pimentões, pipocas,
pirarucu, polenta, porco — carne, pralinés, presuntos, preparados alimentícios, produtos alimentícios, produtos
alimentícios para conservar alimentos,
pudins, queijos, quiabos, rã — carne,
rabadas, rabanadas, rabanete, rações
alimentícias, rações balanceadas para
animais, refeições, repolho, rim, sal, salame-;, salsa, salsicha, sanduíches, sardinhas salga soja, sopas, sorvetes, substâncias alimentícias, sucos alimensícios,
talharim, tapioca, temperos, toucinho, tomate, torrões alimentícios, tortas alimentícias ,trigo, urucum uva)
vaca --- carne, vagens, vegetais alimentícios, vinagre, viveres, xaropes
alimentícios, sarques, xispe, xuxu
Classe: 42
Aguardentes, alcoólicas — bebidas,
anizes, aperitivos, bagaceira, batidas,
bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas fermentadas não medicinais, biteer, brandk, cachaça, cervejas, chopps,
cidras, conhaques, fermentadas
bebidas, fernet genebra, genebrita, genbigirra, gesebita, gim, gringer alcoólico, graspa, hidromel, alcoólico, kirsch,
kummel, liceres, marasquinhas, nectar
alcoólico, parati, pipermint, ponches,
quinados, rum, sucos alcoólicos, vinhos, vodka, whisky
Classe: 43
Águas gasosas artificiais, éguas gasosas naturais, águas magnesianas naturais, águas naturais não medieinais,
bebidas espumantes sem álcool, bebidas não alcoólicas, essências para refrigerantes, ga:rapa, ginger-ale, groselhas, guaranás, hidromel como refrigerante, refrescos em geral, refrescos eny
pó, refrescos em xarope, refrescos líquidos, refrescos ou refrigerantes —
concentrados, refrescos — pós, refrescos preparados, refaescos — xaropes,
refrigerantes, sodas, sucos de frutas
para bebidas, xaropes para refrescos
Classe: 44
Artigos: Acendedores de cigarros, artigos para fumantes, exceto papel, boquilha para charuto ou cigarros, ca.,
chimbos, carteiras de couro ou metal
para ,cigarro ou charuto, carteiras de
couro ou metal para fumo ou rapé,
charuteiras, charutos, cigarreiras, cigarrilhas, cigarros, cinzeiros, cortadores de
ponta de charuto, eucalipto' preparadO
para cigarros, ervas para fumar, filtros
para piteiras, fOlhas de fumo. fosfo,.
rita, fumo, isqueiros, mentol preparado para cigarros, papelinho cortado e
preparado para' cigarros, palha para
cigarros, piteiras, porta-charutos, porta-cigarros, porta-fumo, port a-trapé,
rapé, tabaqueiras, tabaco manufaturado ou não, tubos de cachimbo ou rapé
Classe: 45
Artigos: Arbustos naturais — mudas,
árvores naturais — mudas, bonguets
de flores naturais, coroas de flores naturais, flores naturais, germes para
plantio, grãos de sementeira, grinalda
de flores naturais, mudas de quaisquer vegetais, plantas cm geral em
vasos:. sementes em geral para plantio
Classe: 46
Artigos: Abrasivos para polir, água
sanitária, alvaiade para limpeza, alvaareia fia:1' para polimento, azul para
lavanderia, barrilha para
lavanderia
boncc de Cera para polimento, brinquites para polir. brunidores, buchas para
polir, cêra de lavanderia, cêra para
conservar brilho, cêra para lustrar, cê.
ra para polir, composições para brilho,
composições para conservação de móveis e utensílios, composições para lavagem, composições para limpeza de
móveis e utensílios, detergentes, esfregões para polir. esmeril. es ponjas de
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aço çara polir, esponjas quimicamente
prepai ada para polir, !aralha para liXivias, féculas para lixívia, flanela quiMicatnente preparada para 1.mpeza, fósi.
para couro, sapatos, madeira, etc., giz
para sapatos, hidróxido de sódio, lã
cie aço para polir, líquidos detergentes,
4ixiv.a, lixa, lustra,.
produtoá
massas para briihar, massas' para lastrar, massas para polir, material abrasivo para pol.;, oleina para lustrar,
óleos para. lustrar, óleos para limpar
móveis e utensílios, palha de aço para
polir, pano de silex, pano de vidro,
paano de esmeril, pano quimicamente
preparado para tirara manchas, pastas
'para dar e conservar brilho, postas
para lustrar, pastas para polir, polimento para couro, madeira, sapatos, etc.
pomadas para dar e conservar o brilho,
pomadas para lustrar, pomadas para
polir, pós para dar e conservar brilho,
pós para lavar, pós para lustrar, pós
para polir, potassa, prepatados para
dar e conservar brilho, preparados para
lavar, preparados para lustrar, preparados para polir, preparados para torar
manchas, preprados para tirar ferrugem,
sabão comum, sabão de areia, saponáceeos, silicatos para lavanderias, soda
cáustica, sulfato para lavanderia, tijolos para brilho e polimento, tinta para
lustrar e polir, tochas de cêra, vela
de sebo, cêra, espennacete, estearina
etc.
Classe: 47
Artigos: Álcool carburado, álcool
carcuranie, alcool — motor — , álcool
solirificado, aquecimento — preparação
azeite para lamparina, benzina, brin.
quetes combustíveis,
brinquetes para
aquecimento,
brinquetes para fogão,
carburantes, carvão vegetal ou mineral.
cêra para iluminação, combustíveis em
geral, coque, essências para lubrificação • fluidos combustíveis, fluidos lubrificadores, fluidos para freio fluidos para
iluminação, fluidos para isqueiros, gás
combustível, gás para aquecimento, gás
para iluminação, gás solidificado para
combustão, iluminação • ou aquecimento,
gasolina, geléia para . lubrif.cação, gorduras para lubrificação e iluminação,
graxas lubrificantes, iluminação — preparação — lenha, lubrificantes de qualquer espécie, óleos- lubrificantes, óleos
para amortecedores, óleos para aquecimento, óleos para iluminação, parafinas
lubrificantes, petróleo refinado, quero.
sene, turfa
Classe: 48
Artigos: Absorventes de uso de toucador, acetona para toucador, aafstadores de peles da unhas, afiadores de lâminas de barbear, afiadores de navalhas,
águas de alfazema, águas de beleza,
águas de colónia, águas de lavanda,
águas de quina, água de rosas, águas
de toucador em geral, águas para embelezamento da pele, águas para maquilagem, águas perfumadas, alfinetes
para cabelo, alisadores de cabelo, almíscar, almofadinhas de cheiro amido
perfumado, amoladores de lâminas e napara alisar cabelo, aparelhos para barbear, aparelhos para cachear cabelo,
aparelhos para cortar cabelo, aparelhos
para escovar cabelo, aparelhos para
frizar cabelo, aparelhos para ondular
cabelo, aparelhos para secar cabelo,
arminhos para pó de arroz, aromáticos
para toucador, artigos de maquilaagem,
atomatisadores de perfume, bandolina,
barbas postiças, baton, bigodes postI.
ços, borrificadores, de perfume, brilan.
t-na,
cacheadores de cabelo, carim,
dutos cêra depilatória, comésticos,
grayon para maquilagem, crê para ton.,
cadoa, cremes para massagens, cremes
para pele. cheiros, cílios postiços, colônia — á gua
, corantes Para ca.,
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belo, corantes para pele, cort xdores de e, armar, alteres, alvos paia jogos e
unha, cosmésticos, cristais para banho, aros, anzóis., aparelhos ac g.nasuca,
cútis preparados —, dencrificios, de- aparemos de soltar pombos armação
pilatórios, desodorantes, dissolventes pa- para passatempo, armadilhas para anira toucador, elixir para pele, emulsões Mais : armas etc br:nquedo, arcos para
para toucador, esmaltes para unhas, es- jogos, artigos para caça, não de outras
séncias perfumadas, ermos pertunaa- ciasses, artigos para esporte, artigos
dos, esceivas de toucador para banho, para jogos, art.gus para pesca, assvios,
escõvas de toucador para cabelos, es- automóveis para crianças,' av_ões
cõvas de toucador para dlios, esdivas brinquedos, balanços, balisas, balões,
de toucador para dentes, escõvas de baralhos barbas, barras para esporte,
toucador para pestanas, escõvas de tou- oasquetebol — jõgo — , bastões para
cador pára sombrancelhas, eseewas de jogos, bigodes, quando máscara carnatoneacior para roupas, escõvas de touca- vaiesca, bilhar — jogos, — bilhetes de
dor para unhas, estojos de barba, es«bobsleighs», bolas para quaistojos para man.cure, estojos para tou- quer jogos, bolinhas de gude, bonecas
cador, estojos para tratamento de unHas, bonecos, brinquedos de qualquer espééter perfumado para toucador, estra- c:e, businas de caçados, Caixinhas de
tos, ferros para frizar cabelo, tios para música quando brinquedo, calçados palimpeza de dente, fivelas para cabelo, ra bonecas, cenaleiras para esporte, ca.fixadores para cabelo, fixadores para aços para pesca, carrapetas, carrinhos
bigodes, fixadores para cílios, fixadores para crianças, carrocinhas de brinquepara pestanas, fontes de toucador, fras- dos, carroséis, carta-baralho, — carcos para perfumes, fumigações 'perfu- tão impresso para recortar e armar, carmadas, ganchos para ondular cabelo, tolina imprenssa .para recortar e armar,
geelatina para otucador, geléias de tou- cartões para jogos, chocalhos, circo —
cador, geléias perfumadas, glicerina per- instrumentos e jogos clavinas para
fumadaa, glicogelatina para toucador, tiro ao alvo, coletes para esgrima, congoma para cabelo, gominas para tou- feti, copos de dados, cordas de • pular,
cador, grampos para cabelo, inalanes cordas de tripa .para pesca, cotoveleiperfumados, incenso, lâminas para , bar- ras para esporte, coxeiras para esporte,
baa, lanolina perfumada lança-perfume cuícas, dados, damas jogos —, daré-. lápis pais barba, lápis para bigodes, dos, deslizadores, • d.scos para jogos,
ãpis para cílios, lápis para naaquilagem, dispositivos para marcação de jogos,
lápis para lábios, lápis para pestanas, divertimentos, dobadouras para papagaláp:s para sombrancelhas, leites para io de papel, dominós -- jogos —,
embelezar a pele, limas para unhas, lí- elástico para ginástica, escorregas, esquidos para uso em toucador, lixas grimai espelhos mágicos para diversão,
para unhas, loções para toucador, lu- espingardas de br:nquedo, esporte —
vas para banhos, maquilagem — ar- artigos ----, estojos de jogos, fantoches
tigos -- máquinas para alisar cabelo, para diversão, fateixas, ferramentas 'de
máquinas para cachear cabelo, máqui- br.nquedo, ferrinhos de engomar para
nas para cortar cabelo, máquinas para crianças, fichas para jogos, figurinhas
escovar cabelo, máquinas para secar para armar e para jogar, flechas para
cabelo, mecilagem para sombrancelhas, esporte, floretes para esgrima, lenhas
obreias perfumadas, óleos de babosa, impressas para recortar e armar, futebol
óleos para banho de mar,, óleos para ca- — bolas —, futebol de mesa, gangorbelo, óleos para pelo, óleos para pele,. ras, ginástica -- artigos —, gof — arÓleos perfumados, anduladores de ca- tigos —, gradeados para brincar, gra' belo, papéis empoados para toucador, des para ginástica,- gu:sos para crianpapéis perfumados, pastas dentrificias, ças, halteres, hockey — bolas .—, iscas
pastas para barbear, pastas para cabelo, artificia S, joelheiras para esporte, jopastilhas de che:ros, pat-chuli — per- gos de quaisquer espécies lança-perfumes —, pele — produtos para em- rume para carnaval, linhas para pescar,
belezar, — perfumes, pentes, perfumes loterias, luvas desportivas, mercadores
em geral, pestanas postiças, petróleo de "score», marionetes, máscaras carnapara toucador pinças de. toucador, pin- valescas, máscaras para esgrima, mesas
ças para pestanas, pinças para unhas, exclusivamente para jogos, miniaturas
pincé.s para barba, p:rucas, pinturas de quaisquer espécies, para brinquedo,
para cabelos, bigodes, barbas 'e 'pesta- mobilias de brinquedo, móveis de brinnas, pinturas para o rõsto pó de arroz, quedo, papag!ios cle„ papel, 'Sano etc.,
polidor de unas, pomada não medicinal paralelas para exer.:ic ias, passatempos,
para cabelo pomada não medicinal para patins patinetes, paus para ginástica,
a pele, rédea para jogos, relógios de paus para jogos, peças de jogos, pedras
brinquedos, pós para limpeza dos den- de jogos; petilhos de esgrima, peito -tes, pós para polir unhas, pós para uso aparelhos de ginástica para desenvolem toucador, pompons para pó de ar- ver .—, pelas de Mo, pesos para atleroz, preparado para embelezamento .da tismo, petrechos para educação física,
pele, preparados para o cabelo, produ- petecas, piões, pioras, pipas, pistolas
tos toucador, produtos para maquila- de brinquedos, placard para jogos planagem, pucaros para toucador, pulveriza- dores de brinquedo 'prestidigitadores —
dores de perfumes, rêdes para cabelo, instrumentos protetores do corpo paregenadores não medicinais de cabelo, ra atletismo, portetores para uso em esremovedores de cutículaa, muge, sabões portes, quebra-cabeça, raquetes, recordentrifícios, sabões para barba, sabões tes para armar, rédea de caçador, rédea
perfumados, sabonetes não medicinais, para esporte rêdes para jogos, rales
saboneteiras, «sacretsa, sais perfuma- para pesca, relógios de brinquedos, redos, saquinhos de cheiro, secador de volver de brinquedo, rifles, rodas quancabelo, «shampoosa, sombrancelhas pos- do bninquedo, rodas para jogos, roleta
tiças, tabletes para limpeza de unha, — jogos — , roupinhas para bonecas,
talcoo perfumado, tesouras para unhas, rugby, sapatinhos de boneca, sepentitijolos para unhas, tinturas para cabelo, nas de Papel para carnaval, shoting
tônicos capilares mãe medicinais, tran- bala skis, snoocker — jogos —, soldaças de cabelo, travessas .para cabelo, dinhos, tabelas de bilhar, tabuleiros para,
unhas postiças, vaaporizadores de pó jogos tacos de bilhar e snoocker, tambode arroz, vaporizadores de perfume, retes para jogos, 'tárrafas, tênis 7-- lovaporizadores de talco, vasos de. touca- gos : — , tentos de jõgo, tiro ao alvo,
dor, vernizes para unhas, vinagre aro- logos tômbolas, tornozeleiras, trapézios,
máticos
-• s, vagonetes -de esporte, varasapa.
, trom
..
Classe: 49
e"a visporas
raa jogos ve 1
vis oras — oArtigos: Aeroplanos dc brinquedos, it
, voleibolhdaa
— xadrez
amuas para cobrir, álbuns para recortar '
— roma
water-polo
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N 869.130

N9 a69 .35

SCAL

Requerente: Peta:dbrãs Química S. A
Petroquisa
Local: Guanabara
Classes: 32 e 38
Gênero de negócio: insígnia comercial

Requerente: Scal Rio — Indústria e
Comércio de Artigos Rurais S. A.
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: agentes branqueadores para
limpeza de roupa, preparados para
velas,
limpar e polir, detergentes,
abrasivos parra limpar e polir, alvejantes, sabão comum em pasta, em
flocos, em líquidos ou em barra, preparados para lavar, limpar, polir e
lustrar, saponáceos e preparados para
tirar manchas
N9 869.136

Ws. 869.131-132

Krazv Straw
Requerente: John F. Dietz e
Frederick E. Dieta
Vacai: Estados Unidos da Amé'rica
do Norte
Classe: 28
Artigos: canudos plásticos para
ingerir líquidos
N9

869.137

Requerente: Petrobrás Química S A.
Petroquisa
Local: Guanabara
Classe: 33
Gênero de negocio: titulo de
estabelecimento
Classes: 28 — 32 e 4'T
Gênero de negócio: Espressão de
Requerente: Indústria e Comércio de
propaganda
Produtos para Sorvetes BrasirLtda.
Local: Guanabara
N9 869.133
Classe: 41
Artigos: pós, extratos e essências
para sorvetes, sorvetes e cremes em
geral

M1X

VEGA - Instalações Elétricas
e Hidráulicas Ltda,
Requerente: Vaga — Instalações
Elétricas e Hidráulicas Ltda.
Local: Guanauara
Nome de emprêsa
1\19

N9 869.138

Artigos Religiosos
_IVETH LTDA.

869.134
Requerente: Artigos Leligiosos
Iiveth Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 33 — 13 — 25 e 45
Artigos: para assinalar o titulo de
estabelecimento

Requerente: Vega — Instalações
Elétricas e Hdraulicas Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: fios elétricos, caboz elétricos,
lâmpadas, acendedores, adaptadores.
amplificadores, antenas, anúncios elétricos, aparelhos da alarma. aparelhos de refrigeração, chaves automáticas ,baterias, balcões • frigorificas,
campanhias, chaves elétricas, diafragmas, distribuidores de eletricidade, ferros para solda, bases e fahaves
de fusíveis, bombas para. gafa aparelhos elétricos —. hidráulicos, interruptores, isoladores, fitas isolantes.
lanternas d epilha e G:et:noas, mamos-çaricos, medidore.s
trádores, registros para aalia, gás ' e
luz, relógios, resistailesias, tomadas;
válvulas elétricas.
Instala cióes
Requerente: Vega
Elétricas e Hidratilicaa Ltda..
'Local: Ghana 'rara
Ca : 50
Artigos: serviços de tos +,..n iaçôes
tricas "e hid,..áulicaa

N ',869.139

•

ft...-

ICZ

' Requerente: Palheta S. A.
Produtos Alimentícios
Local: Guanabara
Nome de emprésa
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N.9 869.150

: 4010 269.156

~In* &uai
eia Iflasileira

Requerente: P. Martin
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos da classe
N 9 869.141

GRANI CASINO
CII3RADEP

CIA. BRASILEIRA
DE PESCA
Local: Guanabara.
Classe: 41, Titulo

•N. 9 8696.146

•

CAJ
AJ

U'

TERMOS DEPOSITADOS EM
11-11-1968
N° 869.151
49)

ep ut oo ene

CIBRADEP — CIA. BRASILEIRA
DE PESCA
Classe: 11.
Artigos da Classe.
Local: Guanabara.
Artigos: Substâncias alimentícias e
seus preparados, ingredientes de alimentos
essências alimentícias.
we
N.° 869.117

.

•42 e,

INDOSIRIA BRASILEIRA —

POSTES ALPHA.
Requerene: Postes Alpha S.A.
, Local: Pernambuco
Classe: Nome de Ernprêsa

Requerente: P. Martin
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos da classe

TAGUATINGA
Cl:BRAM? — CIA. BRASILEIRA
EDITORA GRAFICA
DE PESCA
Local: Guanabara.
Classe: 41.
Artigos: Substancias
alimentícias
e seus preparados ingredientes de Requerente: Taguatinga — Eclithra
alimentos e essências alimentícias.
Gráfica Ltda.
Local: Brasília
N.9 859.148
Classe: Nome de Ernprêsa

JLTDk

(ndvstna Etra;jorf

Bra—sileira'

Requerente: Rezenae e ivielo Ltda.
Local: Goiás
Classe: 41 Artigos: Açúcar, arroz, feijão, fubá,
farinha de trigo, farinha de mandioca,
leite e milho
N9 869.151

KISABOR

!ANA-CRISTINA •

Requerente: Sr. Luiz Alberto Braga
Mello
Local: Mato Grosso
Classe: 50
Artigos: Auto escola (Serviço de)
N 9 869.159

N° 869.153

N. 869.143

ia PLATÀ

raio

` Indústria Brasfleirr"
Requerente: Distrn,uidora Nordes'tina
de Equipamentos e Itepresenta,ues Limitada (Dine Equipamenws) •
Local: Pernambuco
Requerente: Luiz Alberto Braga Men
Classe: 6
Local: Mato Grosso
Artigos: Bate-estacas, dragas mecâniClasse: 41
cas, guinchos, guindastes, maquinas
Artigos: Sorvetes
amassadoras, máquinas aplainadoras,
máquinas de conservar estradas, máNa 869.158
quinas de drenar, máquinas de movimentar terras, máquina.; escavadoras
e maquinas trituradoras
N 9 869.152

;

1ri

Industna eIr

INI DOSTRIA BRASILEIRA

N9 869.142

C

Indústria

Requerente: P. Martm.
Local: Guanabara.
Classe: 41.
Artigos da Classe.

Requerente: P. Martin
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos da classe

Pe,e,

IS

v-

s.Indústrirasilãíïtl

Requerente: Cerâmica Santa IVitroZ
Limitada
Classe: 15
Artigos: Para assinalar e distingull
CIBRADEP-CIA. BRASILEIRA DE PESCA
genericamente os artigos da classe,
saber: Artefatos de cerâmica (porcos
lana, faiança, louça vidrada e outros),
CIBRADEP
CIA. BRASILEIRA
para uso caseiro, adôrno, fins artístk
Requerente: Taguatinga '47dittira Grá- cos4 e industriais, instalações sanitás
DE PESCA
fica PUblicidade Ltda.
Local: Guanabara.
rias não incluídas em outras classeS
Classe: 41.
Local: Brasília
Artigos da Classe.
Classe: 32
N9 869.16P
Artigo: Jornal impresso
N.9 8698.149
N9 869.155
N9 869.151

Requerente: P. Martin.
Local: Guanabara,
Classe: 41.
Artigos da Cla.sse.
N.° 869.114

Pianalto

G

RE1

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CII3RADEP — eia. BBAsrbEIRA

Requerente: P. Martln.
Local: Guanabara,
Classe: 41,
-;4- r Iees da Classe.,

DE PESCA
iLocal: Guanabara.
Classe: 41.
Artigos: Substâncias alimentícias
e seus preparados ingredientes de
a limentos e essências alimentícias.
7.

„„,

•

Industr ã"-Siást/eir.a.
Requerente: Alvaro Pereira Nunes
Local: Mato Grosso
Classe: 40
Artig os: Armários, colchões, berços,

A--

S m0
Is; d i-siira-"Braittet
—R

cadeiras comuns, cadeiras de balanço, 1:tettuerente: Osmar Cabral da 'SLIM
dormitórios, escrivaninhas, estofaLocal: Goiás
mento para móveis, guarda-comidas,
Classe: 42
guarda-louças, guarda-roupas, guar- Artigos: Aguardente
de cana, *MI
d a-vestidos. mesinhas môcho # sofás
ou composta
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Ne 869.161

N° 869.166

A PREDILAR

MULTISHADOÇA71

Indústria Brasileira
Requerente: Gusmão & Emrich Ltda,
Local: Goiás
Classe: 16
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe, a
saber: Material exc,lusivamente para
construção e aderrno de prédio, estradas, etcl, como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc.,
não incluídos em outras classes. Papel
para forrar casa
N9 859.162

N° 869.17/

IND. BRASILEIRA

Requerente: Bajo - Indústrias
Químicas Ltda.
Local: Goiás
Classe: 46 - Insígnia
N9 869.167

Portugueses
Requerente: Roby Importadora e DisLocal: Guanabara
Classe: Nome Civil
tribuidora de Produtos Químicos Ltda.
Local: São Paulo
Ns. 869.176/177
Classe: 48
Artigos: Para distinguir: Sabonetes
perfumados, pó de arroz, talco perfumado, rouge, baton, lápis para maquilagem, óleos e loções para o cabelo,
cremes e pomadas para a pele, essências, extratos, desodorantes de uso
(pIDOSTRIA BRASILEIRA
pessoal, brilhantinas, cosméticos para
a pele e maquilagem, fixadores para
o cabelo e cremas para o cabelo
Requerente: Companhia Tethlana

Wthic2m2jgo

N9 869.172

E
EMPREENDIMENTOS.

MULTISTIGK

Requerente: Pense S.A. Participações
' e Empreendimentos
Local: São Paulo
Como Nome de Empresa
Requerente: Ind. e Com. de Bebidas
1
IND. ORASILEIRA
Centro Oeste Ltda.
N9 R69 I RR
Local: Mato Grosso
Classe: 42
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe: a
saber: Bebidas alcoólicas e fermenta- C.PPL. CENTRO DE PESQUISAS'
das, não incluídas na classe 3
Requerente: Roby Importadora e DisDE PROCESSOS
tribuidora de Produtos Químicos Ltda.
N9 869.163
Local: São Paulo
DE LEITURA S/C
Classe: 48
Artigos: Para distinguir: Sabonetes
Requerente: C.P.P.L. Centro de Pes- perfuniados, pó de arroz, talco perfumado, rouge, batora lápia para maquiquisas de Leitura S/C.
lagem, óleos e loções para o cabelo,
Local: São Paulo
,Indústria Brasileira
cremes e pomadas para a pele, essênNome de Empresa
cias, extratos, desodorantes de uso
N9 869.169
pessoal, brilhantinas, cosméticos para
Requerente: Ind. e Com. de Beoidas
a
pele e maquilagem. fixadores para
Centro Oeste Ltda.
o cabel o e creme-, nara o cabelo
Local: Mato Grosso
Classe: 43
N9 839.173
Artigos: Guaranás, refrescos em geral
e refrigerantes
Indústria, Brasileira

OUR• FINO

N9 869.164

HJ

Requerente: C.P.P.L. Centro- de Pesquisas de Processos de Leitura S/C.
Local: São Paulo
Classe: 32
Indústria Brasileira
Artigos: Para distinguir: Almanaques, agendas, anuários, álbuns, boRequerente: Balo - Iiichastria,s
letins, catálogos, folhetos, jornais, li- Químicas Ltda.vros impressos, revistas, órgãos de
Local: Goiás
publicidade, programas radiofônicos,
Classes: 2 e 46
rádio-televisionados e
Artigos: Classe 2: Para aasinalar e
cinematográficos
distinguir genericamente os artigos da
classe, a saber: Substâncias e prepaN9 869.170
rações químicas usadas na agricultura,
na horticultura, na veterinária e para
fins sanitários. Classe 46 - Para assinalar e distinguir genèricamente
artigos da classe, a saber: Velas, fósforos, sabão comum e detergentes.
Amido, anil e preparações para lavanIND. BRASILEIRA
deria. Artigo para conservar e polir

AJO. INDUSTRIAS,
QUIMICAS LTDA.
Requerente: Bajo
Indústrias
Químicas Ltda.
Local : Goiás
Classe: Nome de Empresa

Automóveis
Classe: 6
Artigos: Alavancas mecânicas - anéig
de segmento - aríetes
arrafiquea
de motores - bases de máquinas

betoneiras - bielas - bombas a pis.
burrInhos
tão - bronzinas
ca.
`beçotes de máquinas - câmbios -o
compres.
carburadores - carters
sores - coroas para máquinas zetas para máquinas - dínamos •-¥
eletrodos - engrenagens de maquia
nas - juntas para máquinas -- nut.
cacos - polias - segmentos e
ventoinhas
Classe: 6
Artigos: Alavancas mecânicas
anéis de segmento - aríetes - ar,
ronques de motores - bases de mii.4
quinas - betoneiras - bielas - bonb
bas a pistão - bronzinas burrinho:
- cabeçotes de máquinas - anua
- carburadores - carters
conaa
pressores - coroas para máquinas
cruzetas para máquinas - dínamos .ea
eletrodos - engrenagens de máquina)

- juntas para máquinas - maotico5
polias - segmentos e ventoinhas
Classe: 8
Artigos: Abaixa-luzes - abajures

acendedores - acumuladores alterna.
dores de corrente elétrica - amorter
cedores efétricos - amperímetros -ao
ampliadores - anéis de calibrar -a
antenas - aparelhos calibradores -À
aparelhos de sinalização - autoclave:
baterias - benjamins buzinas
calibradores - chassis - densímetro:
diafragmas - faroletes - faróis -.
holofotes - lâmpadas - rádios - sinais de trânsito - sirenes - soquetes
- taxímetro - tomadas -- transis.
tores e velocímetros
N° 869.178/179

MD. MASILEgnia

c"75#hicz9q:
INDÚSTRIA BRASILEIRA,

Requerente: Otto Mayer
- Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: Para distinguir: Abotuaduras, alfinetes, alianças, anéis, argolas. Requeren.s: Companhia Tethiano !h
balangandans, brincos, brilhantes,
Automóveis
Local: Guanabara
broches, colares, cordões, correntes,
emblemas, medalhas, pulseiras, relóClasse: 11
gios_ de metal precioso, prendedores Artigos: alavancas - aldravas - ali.
para gravata
cates - arruelas - bebedouros - bi.
Jornas - braçadeiras - brocas -0
N o 869.174
cadeados - canos - chaves de broca
- chaves de fenda - chaves de para.
Requerente: Edison Sehoback
fuso - chaves inglesas - crernalheia
Loeal: São Paulo
ras - cruzetas - dobradiças - lima
Classe: 48
- limatões - maçanetas - inaniu",
Artigos: para distinguir: Sabonetes
0-E—STUD.A.NTE
las - t?lacas - polias - porcas -.
perfumados, pó de arroz, talco perfureten .ores - roscas e verrumas
mado, rouge, baton, lápis para maquiClasse: 50
lagem, óleos e loções para o cabelo,
Artigos: Serviços de: Compra - Ven.
cremes e pomadas para a pele, desoRequerente: Ruv Campos Tenório I da - Troca - Importação - Expor,
dorantes de usop assoai, essências, exLocal: Estado do Rio de Janeiro
tação - rinanciamenfo -- Conserta
tratos, brilhantinas, cosméticos para
Classe: 32
--- Lavagem - Lubrificação - e Re.
a pele e maquilagem, fixadores para
Artigos: Jornais
tifica de veículos
o cabelo-e cremes para o cabelo

HENNE LISA

N9 869.165

,OBRA DE ASSISTENCIA,„
Á'os rourciGunsA
Requerente: Obra de Assistência aoe

PENSE S/A
PARTICIPAÇOES

fi)

N9 869.175

1168 Qao.rt:,

'o

Ns..88k 180/182

INDÚSTRIA BRASIIERÀ

Requerente: CoMpaniiin Jei. an a

DiÁR:0 OFiC!AL (Seção Hl)
pedais de câmbio - pick-up e suas
partes integrantes - pneumáticos de
1 veículos - pontões de veículos - radiadores para veicu}ss - rodas de
veículos - troles e troleibus e suas
partes integrantes
.
Classe: 50
Artigos: Serviços de: Compra - Venda - Troca - Importação - Exportasáo as ainanciamento - Conserto'
- Lavagem -- Lubrificação e Retifica
de veículos
•

Fevereiro de 1960

cirúrgicas - afastadores abdominais
I\15 869.194
- agulhas cirúrgicas - agulhas de
injeção - algodão absorvente - algodão antiséptico - algodão assético
algodão hidrófilo - algodão medicinal - alicates cirúrgicos - instrumentos cirúrgicos para amputação aparelhos para anestesia - aparelhos
elétrica-cirúrgicos - máscaras para
Indústria Brasileira
anestesia - ataduras - bacias para
doentes - balanças clínicas - balões
respiratórios - bandas para cirurgias Requerente: Escil - Comércio e
- bisturis - balsas para uso de medástria, Ltda.
179 839.185
dicina - bombas de cobalto - braços
Local: Guanabari
artificiais - câmulas - cintas higiê•
Classe: 1
nicas -- cintos cirúrgicos - compasArtigos: Papel reativo
sos nasais - curetas - dedos artificiais —aparelhos para diagnésticos N9 869.195
escovas cirúrgicas - esponjas cirúrgiLAVE NDER
cas - . estiletes cirúrgicos - estojos
cirúrgicos - estojos para médicos Requerente: J. B. Williams, Medica- ferros cirúrgicos .- funda cirúrgica mentos e Cosméticos Limitada
furadores cirúrgicos - gases antisétiClasse: 48
ca.s - lavatórios clínicos - lavatórios
Local: Guanabara
cirúrgicos - nicos - ligaduras cirúrArtigos: Perfumarias, cosméticos e ar- gicas luvas para cirurgia - meias
tigos de toucador: lavandas, nerftunes, cirúrgicas - padiolas- - pinças cirúrcolônias, sabonetes, shampooS, sabão, gicas -- aparelhos de pressão arterial
cremes, pós, loções e desodorantes
- tesoura cirúrgica - válvulas abdo•
minais •- válvulas va g inais - meias
N9 869.186
para varizes

Autornoae;.,
Local: Guanaaara
Classe: e
Assiaus: alavancas mecânicas- - anéis
de segmento - aríetes arranques
de motores - bases de máquinas --betoneiras - bielas - bombas a pistão - bronzinas - - burrinhos - cabeçotes de máquinas - câmbios - carburadores cates - campressores
is— coroas para . máquinas - - cruzeta:
para máquinas -- dínamos - eletrodos - engrenagens de máquinas juntas para máquinas - macacos polias - sep./lentos e ventoinhas
Classe: 8
•
Artigos: abaixa luzes - abajures acendedores - acumuladores - alternadores de corrente elétricas -amperime•amortecedores elétricos
tros - ampliadores -- anéis ue calibrar - antenas -- aparelhos calibradores - aparelhos de sinalização itutoclaves - baterias - benjamins INDÚSTRIA BRASILEIRA
buzinas - calibradores -- chassis densimetros - diafragmas - faroRequerente: W. G. IVIoraeS
letes - faróis - holofotes - lâmpaLocal: Guanabara
das - rádios. - sinais de trânsito Classe: 8
soquetes - taximetros - Artigos: Aparelho de ar condicionado
sirenes
tomadas - transistores e velocímetros
Classe; 11
N° 869.187
Artigos: Alavancas - aldiavas - ahCates - arruelas - b a edouros• - 01gomas - braçadeiras .- brocas - cadeados - canos caaves de broca chaves de fenda - cisavas de parafusos a- chaves ingièsas - cremalhea
tas - cruzetas -"dobradiças - limas
linvatões - maçanetâs - manivelas - placas - polias -- porcas retentores - roscas e verrumas

RHEZen

.GUARDSMAN

,GELYAk

Ns. 869.1831189

Indústria Brasileira

N° 869.190

CASA DE SAÚDE/
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Requerente: Casa de Saúde Nossa
Senhora da Conceição S.A.
Local: Guanabara
Classe: 33
Artigos: Título de Estabelecimento
N° 869.191

REVISTA DOS
MUNICIPIOS BRASILEIROS

Requerente: F. Nascimento
Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 2
Artigos: Inseticidas

Cia.

N° 869.196

DRATIM — DRAGAGEM
E TERRAPIENAGEM

LTDA.

Requerente: Dratel - Dragagem e Tezraplanagem Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: Nome de Empresa

INI-JUSIRIA BRASILEIRA
Requerente: Organizações Atalaia
1\15 569.197
Requerente: Produtos Alimentícios
Ltda.
Kenji Ltda.
'Local: Minas Gerais
Local: Guanabara
Classe: 41
Classe: 32
GIZ -- RISCO PERFEITO
Artigos: Açúcar - amendoim - balas
Revista impressa
INDÚSTRIA BRASILEIRA
- bananadas - biscoitos - bolachas
- bóias - bombons --- caramelos INDÚSTRIA BRASILEIRA
N° 869.192
Requeren•te; Companhia Tethiana de compotas - confeitos - dóces Automóveis
drops - glucose - goiabas - goiabadas - marmeladas e pessegadas
Requerente: Manufatura de Roupas GEN
Local: Guanabara
Ltda.
Classe: 21
N°
889.188
_ ::ONTABIL LTDA. Artigos: Alavancas de câmbio - amLocal: Minas Gerais
bulâncias e suas partes integrantes Cl asse: 36
NOSSA SENHORA
amortecedores de veículos - aros para
Artigos: Ag asalhos, aventais, anáguas,
%veículos - automóveis e suas partes
blusas, blusões, babadores, bonés, casaDA CONCEÇÃO
integ rante s - auto-caminhoes e suas'
cão, coletes, capas, combinações;-calças
Requerente: Contábil Ltda.
partes integrantes - antomotrizes e
INDÚSTRIA BRASILEIN
Local: • Minas Gerais •
de senhoras e de crianças, calções, calsuas partes integrantes --- bancos de
ças, camisas, camisolas, camisetas, cueClasse:
33
partes
inte5120-Ç
,•-s
;veículos - barcas
Requerente: Casa de Saúde Nossa Secas, ceroulas, colarinhos, saias, casaArtigos: Titulo de Estabelecimento
\ grantes - bicicletas e suas partes innhora da Conceição S.A.
cos, gravatas, luvas, ligas, lenços, meias,
tegrantes - braços de veículos - breLocal: Guanabara
N9 869.93 .
maiôs, paletós, pulover, pijamas, unicalotas - cânisra,s de ar para
innes
Classe:
50
formes e vestidos
rseiculos camionetas e suas partes Artigos: Prestação de serviços médiIntegrantes - caminhões e suas pau"(marca
de
Serviços)
cos
N9 869.198
tas integrantes - carros Julgadores e
FEIRA 1XE TURISMO
_suas partes integrantes. - carrocerias
N° 869.189
carros motores e suas partes integrantes - carros reboques.e suas parç
NOSSA, SENHORA
e
ites integrantes - carros tanques
chapas
'suas partes integrantes
DA CONCEÇÃO
Holtor Joe; Posquinolli
• 'Para veículos - chassi -- direçexes tle
Rolo Vidal
'fveículos - dirigíveis e suas partes inINDÚSTRIA BRASILEIRA
eixos de diretegrantes - dragas
tão pára veículos eixos de veículos Requerente: Casa de Saúde Nossa Se- Requerente: Heitor José Pasquinai e
nhora da Conceição S.A.
o- elevadores - escadas rodantes Lauro Reis Vida!
Local: Guanabara
estribos de yelculos - freios de vaiLocal: 'Guanabara
Classe: 10
nulos - furgões e suas pârtes inteClasse: 33
grantes - snanivelas para veicule:St - Artigos: Abre-bocas - abridores ciArtigos: Titulo do Estabelecimento
inolas de veículos - motocargas a rúrgicos - adesivos contra -ligadoras
Requerente: Manufatura de Roupas C4S
motocicleElins parte§ integrant es Ltda.
ôniç suas partes Integrantes -•
Local: Minas Gerais
bus e snas -nades integrantes páraClasse Insígnia de comércio
brtsn c ví r veículos - pára-choques de
NÚMERO
DO
DE
HOJE:
NCr$
0,16
PREÇO
a rkictan
¥cicuRes -- pára-lamas do yolaules
0
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