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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI
DIRETOR GERAL
Expediente de 20 de fevereiro de 1969
Diversos
Roberto Cândido Pereira - Titular do registro 377.891 - Mantenho
o despacho de Cancelamento de fôlhas 13v - Arquivar.

•

Divisão de Patentb,

t Seção de Exame Formal
de Patentes
Expediente de 20 nde fevereiro de 1969
Exigências
Cumpram exigências:
N" 174.169 - Tee-Pak In,..
N" 174.557 - Jean Jarret e Jacque,s Jarret.
N9 187.241 - Indústria e Comércio de Bilhares Quatro Bolas Ltda
N° 187.307 -- Antal Almasy,
N9 187.344 - Jules Emile Roger
Desmonts e Morlet S. A. Equipamentos para Usinas de Açucar e Destilarias.
No 187.345 - Jules Emile Roger
Desmonts e Màlet S. A. Equipamentos para Usinas de Açucar e Destilarias.
N? 187.346 -- Indústria de Motores
Peqinot Ltda
N° 187.347 - Pirelli Societa Per
Az loni.

N9 165.861 - Merck & Co. Inc.
No 166.490 - Endo Laboratories
Inc. - Tome conhecimento do parecer técnico.
NO 174.634 - Western Electric
.Company, Incorporated - Apresente
documento de cessão.
N9 183.638 - Maria Nieves Barral
Martinez de Banchero - Devolva as
folhas n9 10.
N9 174.545 - Getulio Lino da Silva
- Apresente proRuração.

Divisão de Marcas
Expediente de 19 de fevereiro de 1969
Marcas deferidas
'N9 449.405 - Marajó MSE Fábrica de Máquinas Raimann S. A.
- Classe 6.
N9 449.468 - Rate MSE - Fábrica
de Máquinas Rainfann S. A.
,...Classe
6.
N9 449.531 - Raimann MSE Fábrica de Máquinas Raimann S. A.
Classe 6.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
excluindo OS tijolos c ulacruli4actild0
precisamente as peças.
No 483.979 - Willys Overland do
Brasil S. A. Indústria e Comércio
- Apresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos.
N9 549.983 - Editôra Brasileira de
Livros e Revistas Edibras Ltda. Apresente novos exemplares discriminando as publicações impressas.
No 606.021 - Conseguro Corretagens de Seguros Ltda. - Apresente
novos exemplares na classe 38 especificando "prospectos e impressos comerciais em geral".
N9 606.096 - Sociedade Mercantil
Grega Brasileira Ltda. - Apresente
novos exemplares como titulo ou insígnia declarando o geero de negócio
e classificando clb acôrdo.
NO 606.268 - Indústria Nordestina
de Materiais Agrícolas 8. A. morma - Cumpra o art, 92. do CPI Clichê publicado em 4-12-63, para o
nome comercial Indústria Nordestina
de Materiais Agrícolas S. A. Inorma.
NO 606.307 - Orgasic Contabilidade Luciano Mascaretti - Apresente
novos exemplares de acôrdo com o
art. 96 do CPI.
N9 606.346 - J. Schulman - Apresente novos exemplares substituindo
a cl. 50 pela 41 e discriminando precisamente os artigos.
N9 606.348 - J. Schulman - Apresente novos exemplares substituindo
a cl. 50 pela 41 e discriminando os
artigos.
N9 606,402 - A Floresta Indústria
de Brinquedos Ltda. - Apresente novos exemplares rliscriminando precisamente os artigos.
NO 612.428 - Santa Lúcia Cristais
Ltda. - Tendo em vista o clichê publicado apresente novos exemplares,
excluindo a referência "variar em cores".
NO 612.453 - Laboratórios Inkas
Ltda. - Face ao clichê publicado em
3 de fevereiro de 1964 apresente navos exemplares com etlquêtas em préto e branco excluindo a referência
"nas córes originais". .
NO 612.463 - Funchal & Cia. Ltda.
- Tendo em vista o clik pablicado
apresente novas etiquêtas em prêto
e branco.
N9 614.557 - Sociedade Cinco de
Março Ltda. - Apresente novos
NO 674.498 - Banco Nacional do exemplares de acôrdo com o art 105
Desenvolvimento Econômico - Apre- do CPI.
sente Procuração e novos exemplares
N9 606.435 - Recornac Represencomo registro de marca e determinan- tações e Comércio de Máquinas Lido a espécie de publicação que dese- mitada - Apresente novos exemplaja proteger e excluindo a referência res discriminando os artigos p recisa"variar em tipo de letra",
mente.
N 9 483.865 - :indústrias. 13oh-Olei .N 9 61.5.72
Sherwin-willaim: do
ra's de Artigos Refratários S. A. - f2n",.d S A., flni:sts e Vernizes. .1p.'sIBAR - Apresente novos exempiaces senis n.,vos exemplares, com Glquê-

N9 4157 .973 - Senon - Senon Decorações Ltda. - Classe 8 -- Com
exclusão dedínamo.
N9 529.787 - Adonis - Fábrica de
Linhas Adonis Ltda. - Classe 28.
NO 530.351 - Plexilux - Comérxinacio, Indústria e Importação Ble
cai- Ltda. - Classe 12 - Com exclusão de "e demais miudezas de
armarinho" não incluidas nas classes
ns. 13, 22, 24 e 28.
NO 590.974 - Ovulen - G. D.
Searle & Co. - Classe 3,
NO 592.400 - Arja - Metalúrgica
Arja S. A. Comércio e Indústria Classe 8 - Com exclusão de aparelhos para arqueação de volumes.
Expressão de propaganda deferida
No 459.753 - Serrano - Frigorífico
Serraole S. A. - Classe 41 - Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"tipo milanoi".
NO 459.756 - Serrano - Frigorifico Serrano S. A. - Classe 41 Sem direito ao uso exclusivo da expressao "tipo viena".
Marcas indeferidas
N9 446.111 - Boi Zebu - João
Leite da Fonseca - Classe 42.
N9 548.884 - Litocal - Imerpal
S. A.Mineração Indústria e Comerco
l - Classe 16.
N9 570.572 - Animax - Comercial
e Administradora Animax - Classe 5!
N9 579.388 - Dibras - Dibras Distribuidora Brasileira de Peças Nacionais Ltda. - Classe 21.
NO . 589.652 -- Imperador - Fábrica
de Móve's Imperador Ltda. - Classe -40,
NO 590.087 - Cristalflex - Cristalflex Indústria e Comércio de Plástico Ltda. - Classe 28.
N9 594.067 - Con-Tato - Marjen
Indústria e Comércio de Perfumes e
Cosméticos Ltda. - Classe 48.
N99594.147 - Produtos Rochedo José Macambira Filho - Classe 41.
N9 594.222 - São Jorge - Sã('
Jorge Ampolas,Ltda. - Classe 14,
Exigências
NO 481.115 -- S. A. Indústrias Relinidas F. Matarazzo - Apresente
novos exemplares de acórdo com o
art. 96 do CPI, justificando a classe 30 e excluindo a classe 50.

tas mais nítidas, de acôrdo com 08
art. 76, excluindo das mesmas qualquer referência a tintas, face aos ar+
tigos reivindicados e sem o que foi
grifado a fls. 4.
No 617.612 - Carlos Cesar Serra
Guedes e José Carlos Heluy - Apresente novos e, xemplares em nome da
firma tendo em vista o que foi requerido no têrrno 617.613 - e determinando precisamente as máquinas de
precisão e máquinas operatrizes e
também grafando corretamente emblagens por embalagens, brozinas por
bronzinas, corte de motor por carter
de motor.
NO 617.613 - Carlos Cesar Serra
Guedes e José Carlos Heluy - Apresente novos exemplares em nome da
firma, declarando a qualidade do assinante do pedido e cumpra o art. 93
do C'PI.
NO 617.616 - Construtora RebecchI
Ltda. - Apresente novos exemplares
discriminando precisamente os artigos.
N O 617.623 - Nilo Ribeiro - Apre-,
sente novos exemplares de acôrd0
com o art. 96 do CPI.
N9 617.624 - E. C. de Witt & Com-.
pany Limited - Apresente novas eti-•
quêtas excluindo os dizeres referente3
à fabricação, tendo em vista a firma
requerente.
NO 617.627 - Jomafre Indústria de
Malhas S. A. - .Apresente novos
exemplares discriminando precisamente os artigos.
N9 617.630 - Mauricio Treiguer Roá
semberg - Apresente novos exemplares assinados pelo próprio ou pessoa
habilitada eis que só podem requerer registros no DNPI agentes da
Propriedade Industrial ou advogados.
N9 617.638 - Manah S. A., CO.
mércio e Indústria de Adubos e RaÇÕ e S - Apresente novos exemplares
com etiquêtas mais nítidas e escla-i
reça o nome da requerente, tendo era
vista a procuração inscrita sob número 137.352.
N 9 617.640 - Manah S. A. Co.
mércio de Adubos e Rações - Apre-g
sente novos exemplares com etiquê-.
tas mais nítidas excluindo os artigos
grifados a fls. 4 e esclareça o -nome
da requerente tendo em vista a oro-.
curação inscrita sob o n 9 137,852.
Ns. 617.641 - 617.643 - 617.644 --g
617.645 -617.652 - 617.655 - 617.657
617.659 - 617.660 - 617.662 - Manah
S. A., Comércio e Indústria de Adikg
bos e Rações. Apresente novos exem-g
piares com etiquêtas mas nítidas
esclareça o nome da requerente, ten-o
do em vista a procuração inscrita
sob o n9 137.352.
N 9 617.686 - Manah S. A.; Comérg.
cio e Indústria de Adubos e Rações
- Apresente novos exemplares cora
eitquêtas mais nítidas, discrimnand0
precisann ite os brinquedos, pertences de bilhar e esclareça o nOnn da
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
'Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
-

.EXPED1ENTE
OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

.-- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
co-lePs DA EEOÃO 015 REDAÇÃO
solicitada com antecedência de
FL MANO GUIMARÂES
trinta (30) dias.

OIRETOP GERAL

CnEFE 01) CNVIÇ CL OE PDEllt...AÇ6E9

- A Seção Ge Wdação funco, de 11 às 171230m.

Impreebe nes Oficinas co Depertarranto ee inipmnsa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

,c
Capital e Interior;
Capital e Interior :
Semestre . . ..... NCr$ 18.00 Semestre
NCr$ 13,50
Ano
NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27.00
Exterior :
Exterior
Ano .......
NCr$ 39.00 Ano • • .1.,1 • • •
NCr.$ 30,00
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas, podem ser,
preço
O
do
número
- avulso figura na 'última página de cada
tomadas em qualquer época do I

- Os originu3s, devidanzente
tenticados, deverão ser dactilografados em esp-ço dois em urna
só face do papel. formato 22x33.
as emendas e rasuras serão ressalvadas por orlem de' direito.

ano, por seis meses, ou um ano,
exceto as para o ex. terior. que
sempre serão anuais

As assinaturas vencidas po-

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

- As reclarna0es pertinentes
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
'a matéria retribuija, nos casos de'
.êtro ou omissão. deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
íon:miadas pr esurito á Seção
&aça°
.de Redao. ate o quinto dia útil
**cio d• pubIlcialad• do expediente do Dapartarnerdie
subseqüente á publicação no
Nacional de Propriedade indu etriai do Miniatiorle
órgão oficial.
de Indast,ta • do Clame/cio

ciona, para aten.'unento do públi-

-

derâo ser suspensas sem prévio
aviso.

• .11

.-- Na parte superior do endeI rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e a mês e G. ano em que
findará.
,
- As assinaturas das .Repartipães Públicas serão anuais e de-

verão ser renovadas até 28 de fevereiro. -

.- A remessa de vaiõres, senipre a favor do Tesoureiro do Departamento de ImprenSa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto á sua apli.1
cação.
,

- Os suplementos- 4s edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solise do mesmo aro, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.

exemplar.
- O preço do exen2plar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,

requerente tendo em vista a procuraNs. 617.669 - 617.03 - 617.666 N9 579.395 - Confecções Flora Star N9 636.493 - Café CenOnário Lição inscrita sob n9 137.352.
- 617.671 - 617.675 - 617.676 - Ltda.
mitada.
617.683.- Manin S. A.
N9 606.077 - Panificadora Elite - N9 666.510 - floreei° Teixeira Rb- .
N9 617.677 - Manah S. A., Comér- Comércio 617.684
e
Indústria
de
,Adubos
e
Ltda.
drigues Fraga.
Cio e Indústria de Adubos e Rações Rações - Apresente novos exempla- Jaguara
No £06.313 - Comércio, Indústria
- Apresente novos exemplares, com res cem etiqiiétas mais nítidas ex- e Represeniaçóes
N9 666.531 - Aete*AcadêMica roto
de
Laticínios
Meetre:fitas mais nítidas, com excltuão cluindo o artigo grifado a fls. 4, e t:dez e í..
Studio Ltda.
de "tampas para sanitários" 'mate- esclareça o nome da requerente, ten- N9 606.326 - &Imas, Comércio
N9 666.532 - Imobiliária ;VelasqUell
e Limitada.
ria-prima) e esclareça o nome da reaia vista a procu eaçãa inscrita sob Indústria de Confecções Ltda.
querente, tendo em vista a procura- do
n9 137.352.
N9 ÓG8. 341 - Fi9 rn ma ia vestimen- N9 666.580 - Pavibras Empreiteira
ço inscrita sob o n9 137.352.
de Pavimentação Ltda.
tos Irntibiliários Ltda.
N.
623.014
General
Plastic
Ltda.
Ne 617.670
Manah S. A., Com-iie- - Apresente novos exemplares disN9 606.361 - Joseph Georges Mou- N . 666.598 - Arpoador 'Indústria
cio e Indústria de Adubos e Rações criminando precisamente os artigos. tran.
de Roupas Ltda.
- Apresente novos exemplares com
N9 666.600 - Bar e Lanches PlN9 623.019 Henrique Alves de N 9 606.377 - Roberto Wasserr.
eitquétas mais nítidas, justificando a Brito - Apresente novos .exemplares N9 606.381 - Tecnicoplast Indúe- nhel Ltda,
1
Cl. 33 e esclareça o nome da receie- reivindicando a marca de acôrdo com tria e Comércio de Artefatos de Ma- N9 666.601 - James KungrWei
Li,
renle . tendo em vista a procuração
éei a s Plásticas Ltda.
etiquétas.
1\19
666.602
James
Kung+Wei
Li.
insc a sob n 9 137.352.
N9 623.020 - Henrique Alves de N9 606.387 - Francais Bar Ltda.
N9 666.603 - James Kun.g-Wei Li.
N 7 Cl 414 - Au'.0 Pôsto e RestauNo 617.647 - Manah S. A., Co- Bilta Apresente novos exempla- rante
N9 666.673 - Indústria e Comércio
Arujá
Ltda.
res
reivindicanda
a
marca
de
acórdo
2nércio e Indústria de Adubos e RaN9 606.420 - Fábrica de Roupas Na.kata Ltda.
çõre; - Apresente 'novos exemplares com as etiquêlas.
N9 666.694 - Giuseppe &' Rossini
N9 623.022 -- Calfr Indústria e Co- L-mg-R:ver Ltda.
Com e i iquêtas mais nítidas, com exN9 606.424 - Organização 9 de Limitada.
ele a de lâminas para barbear e es- mércio de Calçados Ttda. - ApresenN9 666.695 - Giuseppe & ,Rossini
clar e-a o nome da requerente, tendo te novos exemplares de acôrdo com julho S/C.
em v:sta a procuração inscrita sob o art. 105 do CPI, na classe 36 e de- N9 606.434 - Nivaldo Antônio Vi- Ltda.,
clare a qualidade dos assinantes pe- eira.
n9 137.352. .
N9 666.700 - Gonçalves 8.J Sobri,
N' 617.658 - Manah S. A., Comér- rante a firma.
N9 617.608 - Raimundo Gonçalves nho.
cio a Indústria de' Adubos e Rações N9 623.034 - Guaiba - Obras Pú- de Medeiros.
N9 666.725 - Auto Mecânica Mau- Apresente novos exemplares com blicas
N9 617.609 - Fábrica de Discos Ro- rity
S. A. - Apresente novos exemLtda.
eitquetea mais nítidas excluindo em- plares declarando
senblit Ltda.
o
gênero
de
nego.
N9 666.727 - Internacional RepreN9 617.610 - Fábrica de Discos Ro- sentações
breagem e esclarecendo o nome da cio de acôrdo com a prova do art.
e Construções Ltda.
requerente tendo,em vista a procura- 92 do CPI.
zenblit Ltda.
N9 666.731 - Chapelaria e Cutelaria
ção inscrita sob o n9 137.352.
N9 666.433 - Gravima Comércio e Lancaster
N9 823.050 - Haemo Derivados S. Indúsiiria
Ltda.
de Vidros e Madeixas LiN9 617.665 - Manah S. A.,- Comer- A. Produtos Fazinaceutic: •s - ApreN9 666.790 - Paulo Pinheiro.
Cio e Indústria de Adubos e Rações sente novos exemplares corrigindo o mitada:
N9 666.477 - Confecções Taluma N9 666.791 - Sapataria e Camisa- Apresente novos exemplares com - m3 do requerente nas st, quêtas.
ria Pelgueiras Ltda.
eitquêtas mais nítidas excluindo ti- íV9 623.634 - Oliveira Guimarães & Indústria e Comércio Ltda.
N . 666.843 - Indústria de Chinejolos (el. 16) e esclareça o nome da Cia. Ltda. - Apresente novos exemlos Bermol Ltda.
requerente tendo em vista a procura- pilares declarando o gênero de neAVISO
AS
REPARTIÇÕES
ção inscrita sob n9 137.352.
N9 666.844 - Ketrônica .Astrosom
gócio, de acôrdo com as classes reiPUBLICAS
da.
No 617.685 - 617.682 - 617.681 vindicadas.
O Departamento de Imprensa
g9s 666.854 - 666.855 - Prôdutos
617.680 - 617.679 - 617.678 - N9 623.644 - Kiekhaefer Corporarir
Toucador Landi Ltda.
Nacional avisa às Repartições Pú617.674 - 617.673 - 617.672 - 617.668 tion - Apresente novos exemplares
-79 666.888 - Lanches 104 Ltda.
- 617.667 - Manah S A, Comércio determinando, precisamente, a espeblicas em geral que deverão provie Indústria de Adubos e Rações - cie dos óleos a serem groteg-.dos pela denciar a reforma das assinaturas
N9 666.897 - Indústria e Comércio
Apresente novos exemplares com etiLtda.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de Lugan
quêlas mais nítidas e esclareça o no- registranda.
N9 623.686 - Jayme Rodrigues
N9 666.923 - Pastelaria Bar e Lan3ne da requerente tendo em vista a Gonçalves
abril,
a
fim
de
evitar
o
cancelaches Fong-Pong Ltda.
- Apresente novos exemprocuração inscrita sob o n9 137.352. ni a aes de acôrcio
mento da remessa a partir daquela
com o art. 96 do
N9 666.934 - Ciape Comércio de
N9 617.664 - Manah S. A. , Coma, - CPI.
data.
Artefatos de Papel Ltda.
eio e Indústria de Adubos e Rações
Apresente Procuração
O Registro, de assinatura nova, ou
N9 666.940 - Libra Incorporações
- Apresente novos exemplares cem
de renovação, será feito contra a e Empreendimentos Ltda.
N9 666.604 - Textil Jubily Ltda.
eitquêtas mais nítidas, excluindo os
articos grifados às fls. 5, e esclare- N9 666.616 - Andy Fernandes de
N9 666.943 - Artefatos de Altimiapresentação do empenho da desça o nome da requerente, tendo em Carvalho.
nio e Embalagens Ardea S. A.
pesa
respectiva.
Itatiba Móveis Livista, a procuração inscrita sob o 119 N9 483.988 - Altamira Lima PonN9 666.960
137.352.
tes,
mitada.
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N o 666.961 - Florida Artefatos de
Madeira Ltda.
N 9 666.962 - Instar Instituto de
Teccnologia e Administração Racional Ltda.
N9 666.963 - Pelayo Vidal Martins,
Rea.a..ae autrell de Alvarenga e Jorge Vaitsman.
N 9 66,3.908 - Auto •Mecânica Matinata Ltda.
N9 666.979 - Organização Representação Boiteux Piazza Ltda.
-N 9 666.980 - Organização Representação Soiteux Piazza Ltda.
Preste Esclarecimentos

N 9 589.749 - Drew Produtos Quimiccs L.cu. - Preste esclarecimentos sôbre o produto.reivindicado.
N9 617.642 -- Manah S. A. Comércio e indústria de Adubos e Rações - Preste esclarecimentos quanto ao nome ,da requerente tendo em
vista a procuração inscrita sob o número 137.352, apresente novos exemplafes com etlquêta.s mais nítidas ' e
oom exclusão de alumar e- ¡seriar. .
N os 623.010 - 623.009 - Termas
Santo Anjo da Guarda Ltda. - Preste esclarecimentos quanto ao titulo
constante da setiquetas "Fontes Santo Anjo da Guarda".
Cole Etiquetas

N 9 666.935 - Ciape,,Comércio de
Artefatos de Papel Lintleacia.
N O 666.938 - Torsil Representações
Ltda.
NO 666.941 - Libra, incorporações
e Empreendimentos Ltda.
N 9 666.945 - Artefatos de Aluminio e Embalagem Andea.
N O 666.950 a- Metalgráfica Carie°
S. A.
N O 606.299 - Organização Delta
a
Imóveis Ltda.
N O 606.461 - Comercial, Industrial
e Administradora Rialta S.• A.
N o 561.472 - Marco Engenharia
Arquitetura Comércio e Indústria Prove a. exis!encia legal da sociedade.
N9 '608.036 -. Francisco dos Santos
Dias da Cruz - Qualifique-s gÇ preci.
samente o 'requerente.'
N 9 607.711 -- S. A. industrial e
Comercial' Fluminense - Diga a requerente em face da petição de fls.
19.
NO 481.432 - Simmonds & Stakes
(Niphan) Limited - Apresente novos exemplares esclarecendo câmaras
de vedação em face da classe 31. Discrimine ou exclua outras partes
feitas à máquina e outros artigos pequenos de metal.
N 9 606.320 - Condomínio do Edifício Capibaribe - Em se tratando de
"sindico" apresente a Ata da Assembléia-Geral ou ato constitutivo do
NO 66. 514- Delphim Augusto Pi- imóvel que valha como prova do
res - ApreSente procuração em no- mandato conferido ao administrador.
me da firma e cumpra a art. 92 do
Arquivamento de processos
CPI.
Foram mandados arquivar os see
666.860
João
Batista
CoutiNo
uintes processos abaixo mencionados:
nho - Cole as etiquetas e apresente
NO 601.667 -- Usina Siderúrgica da
procuração.
Bahia S. A.
Apresente procuração em nome da
N9 601.675 -- Detalhe Promoções e
firma e cumpra o art. 92 do CPI
Publicidade Ltda.
N 9 601.676 - 601.677 - Indústrias
No 666.516 - Eloy Vieira.
Brilex Ltda.
NO 666.517 - -Antônio da Silva.
N 9 601.707 - Uniarc Comercio e ImN 9 666.518 - Orlando Rossatti.
portação Ltda.
N O 666.519 - Nelson Rodrigues FaN o 601.713 - Bar e Lanches Invicrias.
N9 666.696 -- Banco Nacional de ta Ltda.
N O 601.716 - Aços Tamura S. A.,
Crédito Imobiliário S. A.
N o 666.697 - Banco de Crédito Indústria e Comércio.
Imobiliário da Guanabara S. A.
N9 601.718 - Diroval Distribuidora
N9 666.698 Banco de Crédito Imo- de Rolamentos e Válvulas S. A.
NO 601.735 - Marcel Modas S. A.
biliário de Minas Gerais S. A.
N o 666.699 - Banco de Crédito Imo- NO 601.776 - Indústria de Discos
para Gravação Jop Ltda.
biliário de São Paulo S. A.
ção - clichê publ. em 4 de dezembro de 1963.
N9 606.363 - Bownel Importadora
e Exportadora de Peças Limitada Apresente procuração e prossiga-se
com exclusão de moinhos de vento (classe 6).
N9 606.388 -. Organtec Produtos
Químicos Limitada - Apresente procuração e prossiga com exclusão dos
artigos indicados pela seção.
N 9 606.426 - Auto Pôsto e Restaurante Arujá Ltda. - Apresente P fo
-curação,cletiquasnoexmplares e informe a data da retificação
do clichê -a Clichê publicado em 4
de dezembro de 1963.
N o 617.611 - Fábrica de Discos RazenbIit Ltda. - Apresente procuração
e prossiga-se,somente na cl. 33.
N 9 666.476 - Confecções Taluaana
Indústria a Comércio Ltda. - Apresente procui-ação e cumpra • 0 art. 92
do CPI.
N O 666.511 - Rui Alberto Fernandes - Apresente procura ç ã o em nome da firma e cunipra o art. 92 do
CPI. .\
N 9 666.512 - Dalmacia Alves Bruno - Apresente procuração e cumpra o art. 92 do CPI.
NO 666.513 - Antônio Soares do
Amaral - Apresente procuração em
nome da firma e cumpra o art. 92
do C'PI.

N9 547.889 - Reportes Sindical Limitada - Cole etiqUetas nos exemplares de fls. 3-5.
NO 559.157 - Irmãos Kuhl & Cia.
- Cole etiquetas no exemplar de fls.
5.
N 9 570.516 - Sondar do Brasil S.
A. Indústria Farmacêutica - Cole
etiquetas nos exemplares de fls. 3 e
8.
Cumpra o Art. 92 do CPI
N O 483.943 - Engil Engenahira e
Indústria Ltda. - Apresente documentação nítida.
N9 606.263 - Safra S. A. Credito,
Financiamento e Investimento.
N 9 606.288 - Soqueijo Ltda.
N o 606.289 - Provenorte Ltda.
N 9 606.290 - Emprêsa de Transporte Brasil Ltda.
N9 606.294 - Sociedade erre de
Vigia de Biblias .0 Tratados.
N O 606.296 - Nova América Sociedade Mutua de Seguros Gerais.
N 9 606.302 - Casa Pentecostal Limitada.
N9 617.626 - Jomafre indústria de
Malhas S. A.
N 9 623.003 - Casas do Charque Sociedade Anôni ma.
NO 623.006 - Eletro Mecânica Limitada.
N o 666.515 - João Borges Pires Júnior.
N9 666.537 - contabilbras Ltda.
N9 686.794 - Ferragens Sônia Limitada.
N9 666.953 - Confecções Margarida Ltda.
N O 483.907 - ABC Roupas Ltda.
- Apresente novos, exemplares reivindican do o gênero de negócio de
acôrdo com a prioridade obtida quando do depósito e cumpra o art. 122
do CPI.
N 9 607.089 - V. R. Cargueira Cumpra o art. 102 do CPI, nas classes 4, 16 e 28.
N9 606.265 - Summa S. A., Engenharia e Construções - Apresente
novos exemplares declarando a natureza da firma de acôrdo com a petição inicial. Cumpra o art. 92 do CPI
e apresente procuração.
No 606.287 - Clínica Ortopédica e
Traumatológica do Recife Ltda. Cumpra o art. 92 do CPI e apresente procuração.
N O 606.416 - Auto Posto e Restaurante Arujá Ltda. - Cale etiquetas
nos exemplares e apresente procura-
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NO 601.778 - Plas-Electric Indústria e Comércio de Aparelhos Electricos Ltda.
NO 601.793 - Eletro Refrigeração
Brasiluso Ltda.
NO 601.807 - Luvas Dextra Indústria e Comércio Ltda.
N O 601.832 - Indústria e Comércio
Dicili Ltda.
N O 601.866 - Cia. Riograndense de
Publicidade.
Ns. 601.880 e 601.881 - Empreendimentos Culturais Brasileiros Ltda.
Ole..907 - Condomínio do Edi1n
fício Belacap.
N" 601.919 - Dreyco Motor ProduN9
cta 6
N9 601.930 - Mobrasa Móveis B.'asileiros S. A.
N9 601.955 - Usinas Elétricas do
Paranapanema S. À. -7 USELPA
Pla,hark, Planejamen...,,N9 601.971
• Arquitetura, Construção e. Urbanismo Ltda.
.•
N o 601.975 - Mari-Elsa, Indústria
e Comércio Ltda.
NO 601.978 - Gratos - Indústria
e Comércio de Letras e Sinalização.
N O 602.007 - Lavanderia A Silhueta Ltda.
N O 602.051 - Serviços de Plan g icaça() e Organização Mercúrio.
N 9 602.056 - Adonis Cardoso Chaves.
N9 602.070 - Associação Atlética
da Ficap.
NO 602.071 - Cruzeiros Agenciamentos' Aéreos (Aereolandia) Ltda.
N9 602.072 - Promobras Brasileiras Sociedade Civil.
Ns. 602.079 e.602.080 -- Abade, Organização de Comestíveis Ltda.
N 9 602.081 - Bittig Comércio Indústria e Acessórios para Automóveis Ltda.
N9 602.082 - International Traders, Promotora de Negócios Intercontinentais e Produtos Agro Pecuários Ltda.
N 9 602.105 - W. A. Sheaffer Perà
Co.
NO 602.181 - Samor Químicas do
Brasil S. A.
N o 602.404 - Materiais para Escritório e Engenharia Visitex Ltda.
N 9 602.405 - Materiais tiara Escr1tuieo e Engenharia Visitex Ltda.
N 9 546.950 a-- Hugo Vital.
N 9 594.098 - Imobiliária Suspiro
Ltda.
N 9 598.875 - Banco Agrícola Mercantil S. A.
N o 598.957 - WIter Seyssel. •
N o 599.166 - Carlos Cesar Serra
Quedes e José 'Carlos Heluy.
N 9 599.167 - Carias Casar Serra
e José Carlos Heluy. No 599.183 - Comércio e Indústria
Vimane Ltda.
N O 599.198 - Itamar Indústria O
Comércio de Marmore Ltda.
N 9 59 9
. .199 - Castelmar Indústria e
Comércio de Marmore Ltda.
N 9 599.221 - Maria da Conceição
Campos.
NO 599.242 - Eanprêsa Auxiliar de
Engenharia Ltda.
NO 599.300 - Satis Comercial e Industrial Ltda.
N o 599.302 - Repreaentações Zatas
Ltda.
No 599.303 - Auto Mecânica Milaa
Ltda.

Na Guanabara

LtdNaO. 599.305 - Lanches Ceu Azia

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves tt" 1
Agência I: Ministério da Fazenda

N° 599.310 - Lanches Cinemar LU,
mitada.
- NO 599.312 - Farmácia Nossa se.
nhora de Fátima.
N9 599.314 - Lanches Shazam Limitada
NO 599.318 - In setinerte Indústria
e Comércio Ltda.
NO 609.165 - R. TV Técnica Ltda.
NO 600.351 - Peças e Acessérial
para Tratores Track-Roller Ltda.

SEGURO DE ACIDENTES
DO TRABALHO
REGULAMENTO •

Divulgação n• 1.040
PREÇO: NCr$ 0,50

Atende-se a pedidos pelo' Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D . I . N
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N9 600.352 - Peças e Acessórios! Ne 606.298" - Super Mercados Pan
S. A.
para Tratores Track-Roller Ltda.
N9 600.353 - Peças e Acessows N9 614.573 - Comércio de Bebidas
;cobel. Ltda.
para Tratores Track-Roller Ltda.
N9 614.574 - Maio Vestuários Li600.355
Peças
e
Acessórios
N9
imitada.
para Tratores Track-Roller Ltda.
IN7 9 600.356 - Peças e Acessórios I N9 614.579 - Eicom Engenharia
Indústria e Comercio Ltda.
para Tratores Track-Rolter Ltda.
N9 614.584 - E. A. de Castro
N9 600.357 - Peças e ACeSSor-OS ,Lemos.
para Tratores Track-Roller Ltda.
N9 614.588 - Arca Sociedade Civil
1n19 600.358 - Peças e Acessórios Ltda.
para Tratores Track-Rolier Ltda.
I N9 614.589 - Arca Sociedade Civil
N9 600.360 - Peças e Acessórios Ltda.
Nç 614.590 - Afiram S. A. Admipara TratoresTrack-Rolier
- Peças e Ltda.
AC2SSóriOS nistração de Bens.
N9 600.361
Ltda.
N9 614.591 - Joalheria Alga Ltda.
para TratoresTrack-Roller
eeças e Acessorios N9 614.596 - AtOmo Motor Ltda.
N9 600.362
- Arquivem-se os processos.
Track-Roller Ltda.
para-"Tratores
N9 600,363 -- Peças e Acessórios
Retificação de clichê
para Tratores Track-Roller Ltda.
606.261
Safra - Safra ---=;
No
Peças e AcessórioS S. A. Crédito, -Financiamento
N9 600:364
e Inpara Tratores Track-Roller Ltda.
vestimento - Classe 49 - Clichê puN9 600.365 - Peças e Acessórios blicado em 3-12-63 - Prossiga com
para Tratores Tracck-Roller Ltda, exclusão dos artigos indicados pela
N9 600.485 - Paraná Publicidade seção.
Ltda.
N9 606.273 - Turi - Transportes
N9 600.511 - Cerâmica Progresso T Jrbanos
Rurais Interestaduais Ltd.a.
Ltda.
- Classe 6 - Clichê publicado em
N9 600.515 - Imoprtadora e Ex- 4-12-63.
portadora de Frutas Upema Ltda.
N9 606.277 - Turi - Transportes
N9 600.525 - Adonis Cardoso Cha- Urbanos
Rurais Interestaduais Ltda.
ves.
Classe
25 - Clichê publicado em
N 9 600.553 - Condomínio do Edi- 4-12-63 - Prossiga com exclusão de
fício Sosil.
/anúncios luminosos (classe 8),
N9 600.575 - Equipamentos para N9 606.284 - Grande Venda Cooperativa Hermes Macedo e ,Você Pintura Ilollaender Ltd.
N9 600.576 - Tecnlon Industrial Hermes Macedo S. A. Importação e
Comércio - Classe 37 - Clichê puLtda.
N9 600.577 - Reprexim Represen- blicado em 4-12-63 - Estabelecido na
tações, Exportação e Importação Li- Paraná - Prossiga considerando "artigos" como gênero de negócios.
mitada.
No 606.292 - Nortista - Indústria
N9 600.621 - Professõra Sabab Reunidas
Emilio Malucelli S. A. Monteiro.
36 - Clichê publicado em 4-12
N9 600.622 - João Modulo Sobri- Classe
de 1963.
nho.
No 600.956 - Bel-Tur Passagem e
Trismo S. A.
Seção de Exame Formal
N9 600.989 - Confecções Rocato
Ltda.
de Marcas
N9 601,090 - Indústria Paulista de
Ventiladores Ltd.
N9 601.104 - Fábrica de Lâminas Expediente de 20 de fevereiro de 1969
de Imbuias Selectas S. A.
Notificação N9 601.107 - Kuchnir & Aidelsohn
Ficam notificados os requerentes
Ltda.
dos têrmos abaixo mencionados conN9 601.134 - Sylvio Coelho.
vidados a comparecer a êste DepartaN9 601.194 - Condomínio do Edi- mento, no prazo improrrogável de
fício Seth.
noventa (90) dias, para pagamento
N9 601.214 - Anibal Ribeiro de das taxas devidas, no período de 29
Lima Filho e Marcelo Ribeiro de de maio a 31 de dezembro de 1967, de
Lima.
acôrdo com a Portaria n 9 5, e 7 de
N9 601.216 - Docimob Documen- junho de 1968.
tação Imobiliária Ltda,
N9 809.251 - Inlys-Sul Mecânica
N9 601.217 - Selva Imobiliária e Ltda.
Administradora Ltda.
Alberto Schneider
N9 809.252 N9 601.243 - IGEL - Indústria & Cia. Ltda.
Gaúcha Eletrônica Ltda.
Elias
João Gazire.
N9 809.256 N9 601.251 - Móveis Henrique Li- N9 809.258 - Auto Asbestos S. A.
_mitada.
N9 809.262 - Arquimedas Audi.
N9 601.276 --/ Rudoar Comércio de No 809.263 - Construtora ItamaAcessórios para Autos Ltda.
rati Ltda.
N9 601.364 - Bimar Publicidade N9 809.265 - Armindo Machado.
Ltda.
No 809.266 - Produtos Químicos
N9 601.483 - Haroldo Diniz.
Darex Ltda.
No 809.267 - Chocolate Laf S. A.
No 809.268 - Chocolate Laf S. A.
N° 601.485 - Haroldo Diniz.
No 809.269 -2 Chocolate Laf S. A.
N9 601.486 - Ilaroldo Diniz.
No 809.270 - Chocolate Laf S. A.
No 801.487 - Ilaroldo Diniz.
N9 601.488 --s• Haroldo Diniz.
No 809.272 - Marear - Eletrônica
No 601.624 - O Fornecedor Edito- Comércio
e Indústria Ltda.
ra e Publicidade Ltda.
N9 809.273 - Marear Eletrônica
N9 601.637 - Catisa Construtora Comércio
e Indústria Ltda.
Agrícola Territorial e Industrial LtcN.
809.274 - Sawaya, Pexton S. A.
N9 601.644 - Lavanderia Prince- Lanifício
N 9 809.275 - Sawaya, Pexton S. A.
elnha do Catete Ltda.
N9 601.645 - Tinturaria Ivete Li- Lanifício,
Mitada
N 9 809.277 - Alfredo Marcher &
N9 601.648 - Transportes Rodosul Cia.
Ltda.
Limitada.
9 809.295 - Corns. Cremer & Co.
N9 606.211 - São Paulo Financeira N
N• 809.297 - Abril k.-siltural Ltda.
B. A. Crédito, Financiamento e /nN 9 809.298 - Diver S. A. Emprevestimentos,
,mdimmtos Comerciais.
S. A. 'EmpreN9 606.264 - Summa S. A. Enge.- N9 809.299 endimentos Comerciaj s.
fatiaria e Cons truções.
N9 606.297 - Super Mercados Pan N9 809.300 - Cre a c Engenhara
Ltda.
5. A.

N9 809.301 - Creac Engenharia
Ltda.
N9 809.302 - Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil S. A.
N9 809.303 --- Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil S. A.
N9 809.304 - Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil S. A.
N9 809.305 - Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil S. A.
N9 809.306 - Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil S. A.
No 809.307 - Acacio Pinheiro,
N9 809.308 - Cia. Progresso Industrial do Brasil.
N9 809.309 - Mota e Coimbra Limitada.
N9 809.310 - Laucidio Coelho.
N9 809.312 - Cimobras - Cia.
Imobiliária Oeste do Brasil.
N9 809.313 - Irmãos Sirnon Importação e Exportação S. A.
N9 809.314 - Irmãos Simon Importação e Exportação S. A.
N9 809.315 - Irmãos Simon Importação e Exportação S. A.
N9 809.316 - Irmãos Simon Importação e Exportação S. A.
N9 809317 - _Irmãos Simon Importação e Exportação S. A.
N9 809.318 - Irmãos Simon Importação e Exportação S. A.
N9 809.319 - Irmãos Simon Importação e Exportação S. A.
N . 809.322 - Cia. Mineira de Cervejas.
N9 809.323 - H. M. M. Torres.
N9 809.328 - Distribuidora de Bebidas Triangulo Ltda.
N9 809.329 - Distribuidora de Bebidas Triangulo Ltda,
N9 809.330 - Distribuidora de Bebidas Paraibuna Ltda.
N9 809.331 - Distribuidora de Bebidas Paraibuna Ltda.
N9 809.333 - Rhodia . Indústrias
Químicas e Texteis S. A.
N9 809.335 - José Francisco Howat
Gusmão.
José Francisco Howat
N9 809.337
Gusmão.
N9 809.342 - Padiso S. A. Mercantil Industrial.
N9 809.343 - Padiso S. A. Mercantil Indusrtial.
N9 809.344 - Padiso S. A. Mercantil Industrial.
N9 809.349 - Wasshington Luiz de
Castro.
N9 809.350 - American Cyanamid
Company.
N9 809.351 - Fábrica de Fios e
Linha Marte S. A.
N9 809.352 - Fábrica de Fios e
Linha Marte S. A.
N9 809.353 - Ferrari & Cia. Ltda.
N9 809.354 - Ferrari & Cia. Ltda.
N9 809.357 - Werner Weege.
N9 809.358 -H-Fábrica de Acolchoados Bona & Buzzarello Ltda.
N9 809.359 - Fábrica de Sabão
Timbo Ltda.
N9 809.362 - Kurth Schmidt.
No 809.363 - Bruno Schlukat.
N9 809.365 - Cerealista Rozza Limitada.
N9 809.366 - Antônio Gadotti &
Filhos,
AVISO AS REPARTIÇÕES
PCBLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão provi-

denciar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela

data,
O registro de assinatura nova, ou
de renovação, será feito contra a
apresentação do empe-alip da despesa respectiva.

N 9 809.367 - Indústrias São Pear°
Ltda.
N9 809.369 - Indústria Emiva
mitada.
N9 809.370 - Cooperativa Agrária
Mista de Ascurra de Responsabilidade
Ltda.
N9 809.371 - Cooperativa, Agrária
Mista de Ascurra de Responsabilidade
Ltda.
N. 809.372 - S les União Ltda.
N 9 809.373 - G1.unz & Schmelzer,
N9 809.374 - dooperativa Agrícola
Mista hajama Ltda.
N9 809.375 - Cerealista Piwedo
Ltda.
N9 809.376 - Comércio Indústria
e Lavoura Irmãos Veiga S. A.
N9 809.377 - Indústria e Comércio
Cerealista Testoní S. A.
N9 809.378 - • Cerealista Primos
Ltda.
N9 809.379 - tecei & Martini Limitada.
N9 809.380 - Ernesto Ferrar). &
Filhos Ltda.
, .oão Mendes & FiN9 809.384
lhos.
oão Mendes e PIN9 809.385
lhos.
N9 809.386 - João Mendes e Filhos.
N9 809.387 - Oscar Leopoldo Klaumann.
N9 809.388 - Alcides José Maraes.
N9 809.390 -- Indústria e Comércio de Alimentício S Meio-Dia Ltda. a;
N 9 809.391 - Panific.o Pinhal LtdeC.
N9 809.392 - Papelaria Três Cora•
ções Ltda.
N9 809.393 - Celestino e Sua Orquestra.
N9 809.394 - Celestino Vidal e Seu
Conjunto.
N9 809.395 - Plcarelli & Cia. Ltda.
N9 809.396 - Distribuidora Tonding - Importaça,o e Representações
Ltda.
Lucinda Klippel
N9 809.397.
Schultz.
N9 809.460 - Dimatec Comércio,
Indústria e Representàções Ltda.
No 809.466 - Atila da Silva Teixeira.
N9 809.482 -H Fibras Sintéticas
Yasmina S. A. Indústria e Comércio.
N9 809.483 - 'Àses - Assistência
e Serviços de Veículos Ltda.
N9 809.485 - Panificadora, e Confeitaria Rainha ca Mooca.
N9 809.486 - aia. Nacional de Estamparia.
N9 809.487 - Instituto Pinheiras
- Produtos Ter êuticos S. A.
N9 809.488 - A. Moreira .8/ Guedes
Ltda.
N9 809.492 - Metalcar - Indústria e Comércio tida
N9 809.493 - Metalcar - Ixtdústria e Comércio Ltda.
N9 809.494 - Metalcar - Indústria e Comércio Ltda
N9 809.495 - Cortiças Gomes Limitada.
N9 809.496 - Cortiças Gomes Limitada.
N9 809.497 - Cortiças Gomes Limitada.
N9 809.498 - Cortiças Gomes Limitada.
N9 809.499 - tetti Industrial Limitada.
N9 809.501 - S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais.
N9 809.502 - 8. A. Moinho Santista Indústrias Gerais.
N9 809.503 - . A. Moinho SUOtista Indústrias erais.
N 9 809.504 - 8. A. Moinho Santista Indústrias Gerais.
N9 809.505 - Plastifama Indústria
e Comércio de Plásticos Ltda.
N9 809.513 - SWiss Industrial Com-

pany.

N9 809.519 - Martins Irmão Indústria e Comércio S. A.
N9 809.520 - ¡Martins Irmão X.4.0
dústria e Comércio S. A.
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N9 809.521 -, Auto Pôsto Orquidea N 9 809.346 - Ira Irapoa Ladeir a N9 809.382 - Ernesto Ferrari &
, Fi; Ltda.
N° 809.550 - B. Mcirad
de Fontoura.
Cia..
I lhos Ltda.
t N9 809.522 - Vermo Tintas Ltda.
' N 9 809.347 - Laboratório Dumon t N9 809.383 - Ernesto Ferrari & Fi- Lida.
N9 809.527 - Efece Editôra S. A. Ltda.
N"
809.557
IVIa1:-tin
d Integrado
lhos Ltda.
N 9 809.528 - Efece Editôra S. A. 1
N 9 809.355 - Malharia Flamingo N 9 809.421 - Metalúrg : ca Riosu- Form-Color.
Ltda.
NO
lense S. A.
N 9 809.529 - Paviquímica Produ809.573 - Sobr:. w• - Soc. de
N9 809.356 - Werner Weege.
tos Químicos Ltda.
Dragagem e Engenharia do Nordeste
N9
809.422
Metalúrg:ca
RiosuN9
809.360
Indústrias
Santa
MaN 9 809.530 - Refrato Sociedade ClLtda,
lense S. A.
'U de Arquitetura e Engenharia Li- ria Ltda,
N° 809.575 - Mercadinho Melhor
N o 809.361 - Leandro Campestrini. N9 809.423 - Metalúrgica Riosu- II Preço.
• mitada.
- Doces Campestrini tensa S. A.
N 9 809.531 - Confecções Norden N•
N9 809.424 - Metalúrgica R Osu- NO 809.576 - Expresso de Luxo
Ltda. Ltda.
lense S. A.
I Guararapes Ltda.
N9 809.532 - Química Industrial N9 809.368 - Risal Ltda.
• NO 809.425 NO 809.577 - Probac Ltda . - PraMetalúrgica
RiosuUnião Ltda.
N 9 809.398 - Sereno, Fritsch & :srise S. A.
motora Brasileira de Comércio.
N9 809.533 - Antônio Lopes Ro- Cia. Ltda,
N9 809.4.26 - Metalúrgica Riosu- N° 809.578 - Probac Ltda . - Pro.
drigues.
N 9 809.399 - Sereno, Fritsch & imse S. A.
N 9 809.534 - Perfumaria Lopes In- Cia. Ltda.
N9 809.427 - Metalúrgica Riosu- 'motora Brasileira de Comércio.
dústria e Comércio S. A.
N9 809.489 - Tama Artefatos de iense S. A.
NO 809.579 -- Nordeste Plásticos
N 9 809.535 - Perfumaria Lopes In- Madeira Ltda,
N9. 809.428 - Metalúrgica Riosu- S/A. Norplasa.
dústria e Comércio S. A.
N9 809.490 - Ponto Quatro Propa- lense S. A.
N° 809.581 - Gel - Garanhuns EmN o 809.536 - Perfumaria Lopes In- ganda
Ltda,
N9 809.429 - Metalúrgica Riosu- preendimentos
dústria
dústria e Comércio S. A.
Ltda.
lens°
S.
A.
N
9
809.491
Nicolangelo Guigni NO 809.430
N9 809.537 - Perfumaria Lopes InN° 809.348 - Laboratório Sanarina
Metalúrgica
R
.osuLamonaco
e
Anesio
Vieira.
dústria e Comércio S. A.
Ltda .
lense S. A.
N9 809.500 - Udo Altenburg.
N O 809.389 -- Harry Bronemann.
N9 809.538 - Perfumaria Lopes In- N9 809.514 - Paulo Luiz Kolenda N9 809.431 - Metalúrgica R:osudústria e Comércio S. A.
Lemos.
S. A.
N" 809.553 - Prosai Representações
N 9 809.539 - Perfumaria Lopes _In- N o 809.515 - Galeria Branca de lense
No 809.432 - Metalúrgica Riosu- Ltda .
dústria e Comércio S. A.
Tecidos Ltda.
lense
S.
A.
NO 809.555 - Forroplac Indústria e
N 9 809.540 - Sondotecnica Enge- N 9 809.516 - Galeria Branca de No 809.433
Mekajúrg ca R:osu-. Comércio Ltda .
nharia de Solos S. A.
Tecidos Ltda.
lense
S.
A.
N 9 809.541 - Sondotecnica EngeN" 809.254 - Bel-los Publicidade Co.
N9 899.434 - MetalUygica Riosw. Inácio
N9 809.517 - Galeria Branc,ade de
nharia de Solos S. A.
e Representações Ltda.
lense
S.
A.
N 9 809.542 - Agua Mineral Santa Tecidos Ltda.
N' 809.255 - Chuva de Ouro Ltda.]
N9
809.435
Metalúrgica
RiosuN 9 809.518 - Doces e Conservas
Ines Ltda.
lense S. A.
N O 809.284 - Banco Aliança do RIO
N 9 809.546 - Marcello Alves Bar- Vontobel Ltda.
N9 809.525 - Sebastião dos Santos N9 809.436
tosa.
Metalúrgica R osu- de Janeiro -S/A.
N 9 809.549 - Sandoz S. A. (San- Silveira.
lense S. A.
N" 809.327 - Dibenal - Distribui.
N9 809.543 - Distribuidora de Pe- N9 809.437
doz A. G. Sandoz Ltd.)
Metalúrgica Riosu- dora de Bebidas Nacional Ltda.
N 9 809.552 - Agua Mineral Santa tróleo do Nordeste Ltda.
lense S. A.
N" 809.332 - Editora S C Ltda.
N 9 809.544 - Distribuidora de Pe- N9 809.438
Ines Ltda.
Metalúrgica RiosuN°
809.334 - Inconorte - Comércio
róleo
do
Nordeste
Ltda.
lense S. A.
N 9 809.554 - The Hangs.
N o 809.545 - Universal Turismo N9 809.439
de Carnes Ltda.
Metalúrg'ca
RlosuN 9 809.556 - Bebidas Unidas Ltda. Ltda. - Unitur.
S. A.
N° 809.464 - Eletro TV Ferson
N9 809.558 - Aliança Cultural Bra- No_ 809.547 - Sanenge - Planeja- lense
N9 809.440
Metalúrgica Rlosu- Ltda .
slieira Ltda.
mento, Engenharia Civil e Saneamen- lense S. A.
N° 809.465 - Eletro TV Ferson
•
NO 809.559 - Guaibatur Ltda.
to S. A.
N O 809.441 - Metalúrgica Rlosu- Ltda,
'N o 809.560 - Hotel Arvoredo Ltda.
NO 809.551 - Auto Peças São Luiz
N9 809.561 - Iracy Carneiro Fia- N9 809.548 - Sanenge - Planeja- lense S. A.
nento, Engenharia Civil e SaneamenN O 809.442 - Metalúrgica R osu- Ltda .
lho.
lense S. A.
N9 809.562 - Iracy Carneiro Fia- to S. A.
Exigências
N9 809.574 - STEL - Soc. Téc- N O 809.443 - Metalúrgica Riosulho.
ica de Engenharia Elétrica Ltda.
lense S. A.
•
N9 809.563 - Jazz, Típica e BanTérmos
com
várias exigências a
N 9 809.253 - Hermann S. A. InN 809.444 - Metalúrgica Riusupinha Uruguai,
cumprir
lense S. A.
N 9 809.564 - AFA - Auxílio Fu- ústria e Comércio.
N9 809.259 - Costanza Calçados N 9 809.445 - Metalúrgica Riosu- N° 809.257 - José Rodrigues Penerário Automático Ltda.
lense S. A.
N9 809.565 - AFA - Auxilio Fu- Ltda,
reira.
N9 809.278 - Banco Aliança do Rio NO 809.446
nerário Automático Ltda.
1\1° 809.260 - Esse Arquitetura de
Metalúrgica
Riosude Janeiro S. A.
Interiores Ltda.
N9 809.566 - Carnesul, Indústria N 9 809.379 - Banco Aliança do Rio lense S. A.
N 9 809.447 - Métalúrg,ica
e Comércio Ltda.
isuN° 809.261 - Erich Appel.
de Janeiro S. A. .
N9 809.567 - Cia. Urbaniz,adora N9 809.280 -- Banco Aliança do Rio lense S. A.
N"
809.264 - Construtora Itarnarati
NO
809.448
- Metalúrgica R osu-Tirol de Gramado.
de Janeiro S. A.
Ltda.
lense S. A.
N 9 809.568 - Importação Comér,N 9 809.281 - Banco Aliança do Rio N O 809.449 - Metalúrgica R'osu- NO 809.276 - Erika Flora Magdale.
cio e Exportação Imcex Ltda.
lense S. A.
na Schwab.
No 809.569 -_Siomara Espetáculos de Janeiro S. A.
N9 809.282 - Banco Aliança do Rio N9•809.450
Ltda,
N° 809.296 - Abril Cultural Ltda.
Metalúrgica Riosu-N9 809.570 - Arthur Carlos Thoma. de Janeiro S. A.
N° 809.320 - Irmãos Simon 'Imporlense S. A.
'
N
9
809.283
Banco
Aliança
do
Rio
N9 809.571 - Sarcel - Soc. Arma-.
N9 809.451 - Metalúrgica Riosulen- tação e Exportação S/A.
de Janeiro S. A.
senadora de Cereais Ltda.
NT' 809.321 - Cia. Mineira de CerNo 809.572 - Nelson Bücker Roos. No.-809.285 - Banco Aliança do Rio se S/A.
se
N°/A
809.452 - Metalurgiá Riosulen- vejas.
de Janeiro S. A.
N 9 809.580 - Francisco Aguiar.
No" 809.286 - Indústria de Tintas
N e 848.957 - Chocolate Garoto
1\i" 809.324 - Dibel - Distribuidora
Ancora Ltda.
S. A.
N° 809.453 - Metalúrgica Riosulen- ce Bebidas Ltda.
N9 809.287 - Indústria de Tintas se S/A.
N 9 809.510 - Eletromon - EletriN° 809.325 - Dibel - Distribuidora
Ancora Ltda.
c i dade Obras e Mantagens Ltda.
N 9 809.288 - Indústria de -Tintas N9 809.454
Metalúrgica Riosulen- de Bebidas Lida.
N 9 809.511 - Jaime Nascimento
N' 809.326 - Dibenal - Distribui.
Ancora Ltda.
Miranda.
se S/A.
dora de Bebidas Nacional Ltda.
N9 809.289 - Indústria de Tintas
N"
809.455
Metalúrgica
RiosulenN 9 809.257 - José Rodrigues Pe- Ancora Ltda.
S/A.
N° 809.340 - Associação Brasileira
•
reira.
9 . 456 - Metalúrgica Riosulen- do Coração A B C.
N 9 809.260 - Esse Arquitetura de N9 809.29,0 - Indústria de Tintas seN
Ancora Ltda.
se S/A.
Fontoura.
Interiores Ltda.
N o 809.291 - Indústria de Tintas N9 809.484 - OPAM - Organiza- N° 809.345 - Irá Irapoá Ladeira da
N 9 809.261 - Arich Appel.
Ltda.
N 9 809.264 -.
çáo Paulista de Assistência Médica LiN° 809.346 - Irá Irapoá Ladeira da
Itama- Ancora
N 9 809.292 - Indústria de Tintas mitada.
rati Ltda.
Fontoura.
No 809.276 - Erika Flora Magda,- Ancora Ltda.
Laboratórios Dumont
N 9 809.293 - Indústria de Tintas • N9 809.506 - Paraense, Transportes N° , 809.347
lena Schwab.
Ltda .
Aéreos S/A.
N 9 809.296 - Abril * Cultural Ltda. Ancora Ltda.
N 9 809.320 - Irmãos Simon Im- N 9 809.294 - Indústria de Tintas N9 809.507
Paraense, Transpoi.tes
N° 809.355 - Malharia Flamingo
portação e Exportação S. A.
Aéreos S/A.
Ltda.
Ancora Ltda.
No 809.321 - Cia. Mineira de Cer- N9 809.311 - Cimobras - Cia. • N° 809.508 - Paraense, Transportes N° 809.356 - Werner Weege.
vejas.
Imobiliária Oeste do Brasil.
Aéreos S/A.
N9
- N9 809.324 - Digel - Distribui- N9 809.336 - Inconorte - Comér- N° 809.509 - Paraense, Transportes Ltda. 809.360 - Indústrias Santa Maria
dora de Beb'das Ltda cio de . Carnes Ltda.
Aéreos S/A.
N9 809.361 - Leandro Campestrini.,
No 809.325 L--• Dibei - DistribuiN9 809.338 - Padaria e Confeita- N° 809.512 - Jaime Nascimento Mi- N° 809..364 - Doces Campestrint
dora de Bendas Ltda. •
ria Otiti Ltda.
randa.
Ltda.
N 9 809.326 - Dibenai - DistribuiN o 809.339 - Panificadora Ráinha
- Grupo Unhas de SeN° 809.368 - Risal Ltda.
dora de Bebidas Ltda.
do Mar Ltda.
gu
N
ro9s . 809 .523
N°
809.398 - Sereno Fritsch
Cia.
No 809.340 - Associação Brasileira N 9 809.341 -= Mario Augusto de
do Coração ABC.
N9 809.524 - Grupo Unitas de. Se- Ltda.
Souza. --N o 809.345 - Ira Irapoa Ladeira N 9 809.381 - Ernesto Ferrari & Fi- uros.
N° 809.399 - Sereno Fritsch G Cia.
de Fontoura.
lhos Ltda.
N° 809.526 - Ulisses A. Vicenzi. Ltda.
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N° 809.489 - Tama Artefatos de N° 809.424 - Metalúrgica Riosulense S/A.
Madeira Ltda.
N9 809.490 - Ponto Quatro Propa- N° 809.425 - Metalúrgica Riosulense S/A.
ganda Ltda.
N" 809.491 - Nicolangelo Giugni N° 809.426 - Metalúrgica Riosulense S/A.
Lornonaco c Anesio Vieira.
N9 809.427 - Metalúrgica RisulenIV 809.400 - Udo Altenbrug.
N° 809.514 - Paulo 'Luiz Kolenda se S/A.
N9 809-428 - Metalúrgica RiosulenLemos,
N° 809.515 - Galeria Branca de Te- se S/A.
cidos Ltda.
N° 809.429 - Metalúrgica RiosulenN9 809.516 - Galeria Branca de Te- se S/A.
cidos Ltda.
N° 809.430 - Metalúrgica RiosulenN9 809.517 - Galeria Branca de Te- se S/A.
N9 809.431 - Metalúrgica Riosulencidos Ltda.
N° 809.518 - Doces e Conservas se S/A.
N9 809.432 - Metalúrgica RiosulenVontobel Ltda.
N9 809.525 - Sebastião dos Santos se S/A.
N° 809.433 - Metalúrgica RiosulenSilveira.
N9 809.543 - Distribuidora de Pe- se S/A.
N9 09.434 - Metalúrgica Riosulentróleo do Nordeste Leda.
N° 809.544 - Distribuidora de Pe- se S/A.
tróleo do Nordeste Ltda. •
809.435 - Metalúrgica RiosulenN° 809.545 - Universal Turismo seN°
S/A.
Ltda. - Unitur.
N9 809.436 - Metalúrgica RiosulenN° 809.547 - Sanenge-Planejamento, se S/A.
N5 809.437 --Metalúrgica RiosulenEngenharia Civil e Saneamenta S/A.
N9 809.548 - Sanenge-Planejamento, se S/A.
Engenharia Civil e Saneamento S/A.
809.438 - Metalúrgica RiosulenN° 809.574 - Stel - Soc. Técnica seN°
S/A.
de Engenharia Elétrica Ltda.
809.439 - Metalúrgica RiosulenN° 809.253 - Hermann S/A. In- seN°
S/A.
dústria e Comércio.
N" 809.259 - Costanza Calçados N° 609.440 - Metalúrgica Riosulertse S/A.
Ltda.
N° 809.278 - Banco Aliança do Rio N.' 809.441 - Metalúrgica Riosulerise S/A.
de Janeiro S/A.
809.442 - Metalúrgica RiosulenN° 809.279 - Banco Aliança do Rio seN°
S/A.
de Janeiro S/A.
N° 809.280 - Banco Aliança do Rio N° 809.443 - Metalúrgica Riosulende Janeiro S/A.
se S/A.
N° 809.281 - Banco Aliança do Rio N° 809.444 - Metalúrgica Riosulende Janeiro S/A.
se S/A.
N° 809.282 - Banco Aliança do Rio N9 809.445 - Metalúrgica Riosulende Janeiro S/A.
se S/A.
N9 809.283
Banco Aliança do Rio N° 809.446 - Metalúrgica Riasulende Janeiro S/A,
se S/A.
N° 809.285 - Banco Aliança do Rio N9 809.447 - Metalúrgica Riosolerise S/A.
de Janeiro S/A.
N.° 809.286
Indústria de Tintas NQ 809.448 - Metalúrgica RiosulenÂncora Ltda.
se S/A.
NQ 809.449 - Metalúrgica RiosulenN9 809.297 - Indústria de Tintas
Âncora Ltda.
se S/A.
N9 809.288 - Indústria de Tintas N° 809.450 - Metalúrgica RiosulenÂncora Ltda.
se S/A.
N9 809.289 - Indústria de Tintas
N° 809.451 - Metalúrgica RiosulenÂncora Ltda.
se
S/A.
N9 809.290
indústria de Tintas N°
809.452 - Metalúrgica RiosulenÂncora Ltda.
VA.
N° 809.291 - Indústria de Tintas seNQ
809.453 - Metalúrgica RiosolenÂncora Ltda.
N° 809.292 - Indústria de Tintas se S/A.
Âncora Ltda.
N9 809.454 - Metalúrgica Riosulense
S/A.
N9 809.293 - Indústria de Tintas
N9 809.455 - Metalúrgica RiosulenAncora Ltda.
S/A.
N° 809.294 - Indústria de Tintas seN°
809.456 - Metalúrgica RiosulenÂncora Ltda.
N° 809.311 - Cimobras -Cia. Imo- se S/A.
biliária Oeste do Brasil.
N° 809.484 - OPAM - Org. PauN9 809.336 - Inconorte Comércio de lista de Assistência Médica Ltda.
N° 809.506 - Paraense Transportes
Carnes Ltda.
N9 809.338 -- Padaria e Confeitaria Aéreos S/A.
N9 809.507
Oiti Ltda.
Paraense Transportes
N9 809.339 - Panifi.cadora Rainha Aéreos S/A.
•
N° 809.508 - Paraense Transportes
do Mar Ltda.
S/A.
N9 809.341 - Mario Augusto de Aéreos
N°
809.509
- Paraense Transportes
Souza.
Aéreos
S/A.
N9 809.381
Ernesto Ferrari 8'
Filhos Ltda.
N° 809.512 - Jaime Nascimento MiN9 809.382 Ernesto Ferrari fi randa.
Filhos Ltda.
N° 809.523 - Grupo Unitas de SeN9 809.383 - Ernesto Ferrari ti goros.
Filhos Ltda.
N° 809.524
Grupo Unitas de SeN9 809.421
Metalúrgica Riosulen i- gtums.
N9 809.526 - Ulisses A. Vicenzi.
Be S/A.
N° 809.422 - Metalúrgica Riosulen- -1`.1° 809.550 - B. Murad
Cia.
%e S/A.
Ltda.
N9 809.423 - Metalúrgica RiosulenN° 809.557 -- Marketing Integrado
Form - Color.
ce S/A.

N9 809.573 - Sobrene Soc. de
Dragagem e Engenharia do Nordeste
Ltda.
N9 809.575 - Mercadinho Melhor
Preço.
N9 809.576 - Expresso de Luxo Guararapes Ltda.
N° 809.577 - Probac Ltda. - Promotora Brasileira de Comércio.
N9 809.578- Produtex - Produtos
Texteis, Indústria e Comércio Ltda.
N9 809.579 - Nordeste Plásticos
S/A. Norplasa.
N9 809.581 - Gel - Garanhuns Empreendimentos Ltda.
N° 809.349 - Laboratório Sanarina
Ltda.
N9 809.389 - Harry Bronenaann
• N9 809.553 - Prosul Representações
Ltda.
N9 809.555 - Forroplac Indústria e
Comércio Ltda.
N9 809.254 - Bel-los Publicidade
Comércio e Representações Ltda.
N° 809.255 - Chuva de Ouro Ltda.
N° 809.284 - Banco Aliança do Rio
de Janeiro S/A.
N9 809.327 - Dibenal - Distribuidora de Bebidas Nacional Ltda.
N° 809.332 - Edite:ira S C Ltda.
N° 809.334 - Inconorte - Comercio de Carnes Ltda.
N9 809.464 - Eletro TV Ferson
Ltda.
N9 809.465 - 'Eletro TV Ferson
Ltda.
N° 809.551 - Auto Peças São Luiz
Ltda.

de Indústria e Comércio de Peças para
Automóveis Brosol Ltda.
Indústria e Comércio de Peças -para
Automóveis Brosol Ltda. (no pedido de
averbação de contratõ na pat. PI nO
67.182 - pat. PI n° 70.542) Averbese o contrato de exploração e titulo
exclusivo:
Driam A. G. (transf. para seu nome
da patente PI nQ 62.051).
Exigéncias

FMC Corp. (junto] à . pat. PI termo
143.861) - Apresente nova Guia de
Recolhimento da Taxa de Serviços Federais, tendo em vista que a apresentada
está rasurada.
Abex Corp. (junto à pat. PI têrmo
147.836). - Cumpra a exigência.
Aber Corp. (junto à pat. PI termo
147.837). - Cumpra a exigência.
Missicm Manufacturing Company (junto à pat. PI termo 169.395). - Aprea
sente nova guia de Recolhimento de
Taxa de Serviços Federais tendo em
vista que a apresentada contém incor.
reção no número do têrmo.
Retificação 4e cliché

No 685.731 - Cohabital Coopera-

tiva Habitacional c.o 1 Planalto - Co-

habital Cooperativa , Habitacional do
P1513111.1to Ltda. - cl. 16 e 33 chê publ. em 16 de junho de 1965 estabelecido em S. Paulo.
N9 685.732 - Cohameg Cooperativa
Habitacional Metropolitana da Guanabara - Coha.meg tCooperativa, Irabitacional Metropolitana da Guanabara Ltda. - el. 10 e 33 - cliché
publ. em 16 de junho de 1965, estabelecido em S. Paulo.
DIVISÃO JURID(CA
No 685.733 - Cohana Cooperativa
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Habitacional do Desenvolvimento Nacional - Cohana - Cooperativa HaExpediente de 20 de fevereiro de 1969 bitacional do Desenvolvimento Nacional Ltda. - el. 16 e 33 - cliché
Diversos
publ. em 16 de junho de 1965 West Riding Investments Limited Habitacional Metropolitana de S54
em S. Paulo.
(no pedido de transf. para seu nome estabelecido
N9 685.734 - Cohla.sp Cooperativa
da marca Toddylãndia no 211.749) - Paulo
-• Cohasp Cooperativa. HabitaAnote-se a transferência.
cional Metropolitana' dei São Paulo
Ltda. - cl. 16 e 33, - clichê publ.
Processos de Patentes
em 16 de junho de 1965 - estabeleBriumer Co. Ltda. (janto à paten- eido em S. Paulo.
te MU têrmo 134.219) - Restitua o N 9 685.735 Cohdesp Cooperativa
Agente da Propriedade Industrial Bran- Habitacional do Desenvolvimento de
ner Co. Ltda., os documentos retira- São Paulo - Cohdesp Cooperativa
dos dêste processo conforme recibo de Habitacional do Dese.nvolvimento de
fls. 41.
São Paulo Ltda. - 'cl. 16 e 33 clichê publ. em 16 de junho de 1965
- estabelecido em S Paulo.
N9 685.780 - Lastro - Carlos EduSeção de Transferência
ardo Klingelhoefer Pensem - el. 33
e Licença
- clichê publ. em 16 de junho de
Averbação i de Contrato de Patente

Indústria e Comércio de Peças para
Automóveis Brosol Ltda. (no pedido de
averbação de contrato na pat. PI n°
66.748). - Averbe-se o contrato de
exploração, a titulo exclusivo, a favor
AVISO AS REPARTIÇÕES
PCBLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela

data.
O registro de assinatura nova, eu

de renovação, serà feito contra a
apresentação do empenho Za des-

pesa respectiva.

Iges.

NO 685.833 - Correo de Maceió Marcos Bernardes de Mello - cl. 32
- clichê publ. em 16 de junoh de
1965.
•NO 685.914 - CoMatie - Irmãos
Espíndola Lta. - cl. 6 - clichê publ.,

em 18-6-65.
N9 685.925 - Mrkssas Caseiras Romanini - Pastificio Ronnnini S.A.
- el. 41 - cliché publ. em 18 d4
unho de 1965 - estabelecido em S.

Pau:o.
•

Serviço de Recepção,
informação e xpediçãO

- trz-c's
Indústria de Calça4s Elbena S.A.
çi.os
oe
S.A.
(oposição à marca Ee Lêrmo
mero 865.253).
Veralincla S. A. Engenharia Indústria e Comércio (opotição à marca
Vera, têrmo 863.865
nome de em-
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presa Vera S. A. Engenharia IndúsFábrica' Dowal S.A. Calçados e ção à marca Maxoil, termo número
Sandex Industrial Ltda. (Oposi.
tria e Comércio termo 863.864). - Artigos para Esporte (opasiçãi, à mar- 866.144 — marca Maxoil termo nu- ç'.4-o à marca O-Syl Termo 863.356).
Agência Triângulo de Sesuros S.A. ca Fulmar, têrmo n 9 868.001).
mero 867.990).
Cltrafertil S. A. Indústria e Co..
'(oposição ao titulo Triângulo RepreAlcino Ferreira CUM: a (apasição
Sociedade Paulista Cães Pastoras mércio de Fertilizantes (Oposiçito à
eentações Guanabara S.A.. têrmo mi- ao titulo Samanguayah, tér; mo nú- Alemães (oposição à marca n 9 S.B. marca Fertibel — Termo 862.877).
mero 862.939).
mero 869.713).
C.C.P.A., tênno n9 865.691) .
Cia. Triângulo de Representações
(Oposição ao título Triângulo —
Indústrias York S.A. Produtos CiSo_ieciade Paulista Cães Pastores Termo
Casa SySterna Ltda. (op=sição à
862.929).
rúrgicos (oposição à inalou Dif, ter- marca Sistema, termo r..9 860.857).
Alemães (Oposição ao nome civil So mo n 9 863.399).
auto Paraná Ltda. (Oposção ao
nome de emprêsa Sistema Arquitetu- ciedade Brasileira . de Criadores de
Cães Pastores Alemães — Termo
tituto Auto Frota Paraná. — Termo
Societa dei Plasmon S.p.P_. (opa- ra e Construções, Sociedade Civil Li- 865.692)
862.573).
.
siçáo à marca Pias, termo n 9 862.683). mitada, termo n 9 860.859) .
Presná Mechar-dica, Národni Poinik
Cano Erba S.p.A. (opos , çáo à mar Engevix S. A. Estudos e Projetos
Confiança S,A. Crédito Financiade Engenharia (Oposição à marca (Oposição à marca Suprema —
mento e Investimentos (oposição à ca Onco/ytil, termo n 9 887.348 — Engemix — Termo 865.727).
Termo 862.994).
marca Confiança, térnio n9- 862.962 marca Elloa, termo n 9 865.529).
Volkswagenwark Aktiengesellschaft
Segurança Auditora Ltda. Consul— Confiarraa, têrmo n 9 862.962).
UItraquimica Inüstria e Comércio toria Fiscal, Assessoria e Planeja- (Oposição à marca Volparts — TêrSzaja Lisclewcz (oposição à marca Ltda. (oposição à marca EtaSedna mento (Oposição à marca Segurança mo 864.193).
termo n 9 862.711).
— renno 861.961).
Primolã, térmo n9 862.821).
Tetra Werke Dr. rer. nat. ulriah
Laboratório Wander do Brasil S.A. Kasaplan Incorporação e AdminisLeiditóra Egeria S.A. (oposição à
Baensch (réplica à oposição da mar..
(aposição
à
marca
Colposan,
termo
tração
de
Imóveis
Ltda.
(O
p
osição
à
marca Bandeirantes, térrno número
Tetramin — Têrmo 856.206).
n 9 863.626).
marca Caplan — Termo 864.657 — caCasa
869.384).
Anglo Brasileira S. A. Moa
Laboratórios Jorna latda. (oposição marca Cap'an
Temo 864.654).
Confecções e Bazar (Oposição
Systems S.A. Bureau de Serviços à marca Analgesor, termo número • Mamona Industrial, Imperrtadora , e àdas,
marca Mapiri
Termo 868.674).
• Exportadora S. A. Masoil (Oposição
em Computadores, (oposição à marca 8E6.055)."
Humble Oil & Refining Company
Sistema, têrmo n 9 861.925).
Martini & Rossi S.A. Indústria e à marca Maxod — T'armo 886.143); (Oposição
à marca ECE — Termo
Montreal Montagem e Representa- Comércio de Bebidas (oposição à mara
Ccusplana — Construção, Planeja- 867.071 — marca ECE — Têrmo •
ção Industrial S.A. (oposição à mar- ca Terraço Itália, termo n 9 863.634). mento,
867.072).
Comércio e Indústria S. A.
ca Montreal, têrmo 119 646.874).
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellsc'naft (Oposição à marca Consplan TerOposições — Patentes
Produtos Rache Químicas e Farma- (oposição
à marca Frinor, têrmo nú- mo ' 862.660) .
cêuticos S.A. (opo.ação à marca mero 863.056
Wapsa Auto Peças S. A. (Oposi..
— nome de empresa Instituto Medicamenta Fontoura
Previum, terra° n 9 864.593).
Prima' Frios do Nordeste Ltda. têa S. A. (Oposição à marca Café Fon_ ção à pat, PI — Termo 131.771).
Kajima Construction Co. Limited
toura — Têrmo 863.454).
Cia., Swift do Braail S.A. (oposi- mo n9 863.055).
Bicicletas' Monaxk S. A. (Oposição (Oposição à patente — PI — Termo
ção à marca Ação, termo n9 868.437).
S.A. Philips do Brasil (oposição à à raarcá Arcar — Termo 866.269). 139.171).
A. Paulo Feijó & Cia. (oposição
marca Compacto-Cassete, termo núIndústria Metalúrgica Forjaço S.
à marca Eco, têrmo n 9 868.763).
Hevea S. A. Indústria de Plásticos
863.060).
A. (Oposição à marca Formaço — (Oposição
Sul Fabril S.A. (oposição à marca mero
à patente MU — Têrmo
Química
Valmey
S.A.
(oposição
à
Termo
865.500).
Pilotei, termo n 9 868.039).
marca Valvine. têrmo n 9 863.038).
Banco Industrial e Comercial do 142.286).
Indústriag Elétricas e Musicais FáVega Engenharia e Comércio S.A. Sul S. A. (Oposição à marca Self- Telefunken do Brasil S. A. Indús.
iria e Comércio (Oposição à patente
brica Odeon S.A. (oposição à marca (oposição à marca Vara, termo nú- banco — Têrmo ã5.759).
PI
Termo 147.063).
O Som a Turma da Pilantragem, ter- mero' 863865).
Indústria Metalúrgica Forjoço S.A.
Bozzano S. A. Comercial, Indusmo n 9 862.770).
(Oposição
à
marca
Formaço
—
TerCentro Comercial Santa Maria S.
trial e Importadora (Oposição à Paa
Armações Cie Aço Prabel S.A. (apomo 865.499) .
sição à marca Wajobel, termo núme- A. (oposição à marca Pepe, têrmo Topps Chewing Gum, Incorporated tente MU — Termo 147.740).
n 9 863.638).
ro 865.873).
São Paulo Alpargatas S. A. (Opo.
- Finaiaciarnento, Crédito e Investi- (Oposição à marca T0P'S — Termo sição
àpatente PI — Termo 1,50.573).
Padrão Indústria Metalúrgica e Co- mento — Fiarei S.A. (oposição à 865.348).
Paulo
aulo Alpargatas S. A. (OpoMonark 5: A. (Oposição
mércio S.A. (oposição à marca Pa. 'Marca Letras de Câmbio Ficrisa Com à Bicicletas
sição à patente MU — Termo ....
marca Mini-Calça — Têrmo
&ma termo n 9 862.792).
Renda Mensal, termo r. 9 864.617).
150.715).
866.504) .
Indústria Brasileira de Artefatos de
rasa Fósforos da Amazônia S. A. DECA S. A. Indústria e Comercia
Vaga Engenharia e Comércio S.A.
Ferro S.A. Ibaf (oposição ao nome
(o P osi Ç ã O ao 'nome comercial Vexa (Oposição à marca Fasolv — Têrmo (Ooosição à patente MU — Têrm0
comercial Igab Imobiliária Bar do S.A.
Engenharia, Indústria e Co- 863.359) .
150.906.
Ponto Ltda., termo n 9 862.797).
Fábrica de Extintores Confiança Importadora Lubeca Indústria e
Mesaton Comercial e Industria) S.A. mércio, termo n9 863.864).
Mamona Industrial Importadora Ltda. (Oposição à marca Coafiança Comércio Ltda. (Oposição à patente
(oposição à marca Mesacron, termo
PI — Termo 151.220).
Térmo 862.962).
e Exportadora S. A. Masoil (oposin9 862.839),

.......n•••n•n••••••nnnn••

11•••••n111.

DIVULGAÇÃO N 1.009
Preco NC.4-5 0,40
A Veada:
Na Guanabara .
Aoéxicia 1: Ministério da Fazenda
de Vendas: Av'.. Rodrigues Alves. 1
Aten-ie-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
Em BraTlia
Na sede do bIN
• 'T

40,

FUNDO DE GARANTIA
DO "1:1M PO DE SERV ILU
DIVULGAÇAU /V

Patt- çot NCr$ 0,21

981

VENDA
Na Guanabara.
.Agència 1: Ministério da atenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves I'
Atende-se a pedidos pelo Sert, nu, de Reembolso %itã
•
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MARCAS DEPOSITADAS
Pul-P -eçào feita de aeórdo som e art. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial
Ns.

871.895/944

,Ind j stria Brasileira
Requerente: Soletra S.A. Financia mento, Crédito e Investimentos
Local: São 'Paulo
Classe: 1
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas.
Substâncias e preparações químicas
anticorrosivas e antioxidantes, a saber: abrasivos químicos; absorventes
químicos; aceleradores químicos;
acordésia; acetificadores químicos;
acetatos; acetileno; acetoarsênito;
acetocelulose; ácidos; acetona; adesivos; químicos; absorventes químiice;
agentes químicos; aglutinadores químicos; água destilada para indústria;
água oxigenada para indústria;
aguarrás para indústria; albumina:
álcalis químicos; alcalinos químicos:
álcool para indústria; aldeidos; alimentos, produtos químicos para conservar; alumens; alumma; alvaiades
para indústria; amelina ou amelida.
amida; amidina; amido (químico) ;
amidogênio; amidol; amônia; amoníaco; amonieto; anilina; anticorrosiVos químicos; antidetonantes para
motores; antiferruginosos químicos;
antiincrustantes químicos; antimônio,
antioxidantes químicos; antitártaro;
antracono; antraquinona; argon; argonina; arsênio para indústria; ativadores químicos; auratos; azedas-sal
de; azotatos; azotos; azulina; banhos
químicos; bário; barita; baritina;
baritita; barrilhas químicas; bases
químicas; benzeno; benzina; biboratos; bicarbonatos para indústria; bicloretos; bicromatos; bioquímicos:
produtos; bioxalatos; bismutato; bismuto; bi.ssulfitos; bitartratos; boracita; bórax; braunita; brometos; brorao; bromofórmio; bromuretos; butano-gás; cafeína; cafeona; cal virgem
usado nas indústrias; calcimina; cálcios; calomelanos para indústria;
cânfora; calsomina; carbonatos; carbUretos; carmim; carnalita; cassina
para indústria; calisadores químicos;
cáusticos químicos; cório-oxido de;
corusa; corussita; chapas emulsionadas; chapas sensíveis; cianatos; cianato; cianido; ciano; cianogênio; cianureto; cin-álvio; citratos, cloratos;
cloretos; cloridratos; cloro; clorpfórMio com solvente; cobalto, combinações químicas de; colódio; composições químicas; compostos químicos;
corantes químicos; corrosivos químltos-anti; creosôto; cromatas; cultura
de bactérias; decolaminantes químicos; decopantos químicos; decoponentas químicos; degeladores químicos;
de.scorantes químicos; desengraxantes
químicos; desincrustantes químicos;
desnaturantes químicos; destemperadores químicos; detonantes químicosanti; diluentq- químicos; dióxidos;
dispersantes quI.nicos; dissocladores
químicos; dissolventes químicos; diuUrina; dilomita ou dilomia • dulcifiCantes químicos para indústria; dulcina para indústria; emolientes quiMicos; eeteaaratos; estearina; estere

químicos; estriquinina para fins in- base de; cal desinfetante; cal inseticida; cinais; alcoólicos medicinai; extratos;
dustriais; etano; excitadores quími- cálcio antiásético; cálcios para agricul- aldeido para farmácia; aletrim medi.
cos; extintores químicos para incên- tura; cálcios para veterinária; calome- camentoso; alfazema parar farmácia.;
dio; flnilacetanilido; ferrocianeto de
potássio; filmes sensíveis; fixadores lanos — para veterinária; canela para algavesiculosa; alho para fatmácia; ali.
químicos; fladino; fluidos químicos veterinária; carbonatos — para veteri- pine; aloés; aloetina; aloina; altéa;
para indústria fluoridreto; fluxos para nária; carbono, sulfeto de; carneiros — alumina; amaciantes farmaceuticos;
soldas; formiatos; fosfitos; fucrina; banhos para; carneiros — produtos pa- ambroína; amêndoas; leite de; amên.
gaiatos; galhato de bismuto; gas,-;s ra lavar; carneiros medicamentos para; coas-oleos de; amidopirina; omigdalina;
químicos; glicerina para indústria; can-apaticidas; carvões desinfetantes; arninas; amoníaco; anagiris4étida; anglicol; glicosidos; hélio; helicopistas- carvões para tirar cheiro de geladeira; diroba; anéis medicamentos° para capapéis; hexano; hidrocirato para cópias; hidrogênio hidrossulfito; hidra- cascos — unguentas para; ceras para los; anemona pulsatila; anestésicos;
xicitronelal; hipofosfatos; humetan- enxertos; cianamide para agricultura; anetp-água de angelica tintura de;
tes químicos; impermeabilizantes quí- cianamide para veterinária; cianeto de angelim, pó de; ascórbico (ácido); esmicos; ioduretos; manganita; maté• potassio; cianureto de potássio; cirizr; corbina (farmácia); asma-Chá contra;
rias químicas; matérias sintéticas; gicos, preparados esterilizadores de ins- asma-cigarro contra a; asmático-chá
produtos químicos para fabricação de; trumentos; cloral hidratado; clorato de anti; asmático-cigarros anti;1 assafetida;
nitratos; nitrobenzina; oXalatos ; oxi - sódio para agricultura; cloretos paia para farmácia; essafédita, tinturas de;
dantes químicosanti; óxidos; oxig,',nio; papel heliográfico; papel sensu- agricultura cloretos para veterinária; atropina; azul de metileno (medicinal);
vel; pirolusita; pós químicos; potassa; cloridrato de morfina para veterinária; babosa, óleo de; bacalhau, óleo de fípreparações químicas; redutores quí- clorofórmio; clor . picrina; codeína pira gado de; bacilares; preparados; bacté.,
micos; removedores químicos; renova- veterinária; cogumelos, preparados pa- ricos, preparados; bacteriologia — caldores químicos; reveladores químicos, ra destruir; colas para apanhar inse- do de cultura; bacteriológicos, prepasalicitatos; cais químicos para indús- tos; colas para apanhar móscas; colas rados;
badiana, assencia de; badiana;
tria; secantes quznicos; soldas químicas (inclusive cáustica); soluções qui- para fins sanitários; colódios elásticos bagas de zimbro; balsamiCas, águas;
micas; sulfatos; sulfito,s; sulfuretos; para veterinária; criptogrâmicos, pro- bálsamos — medicinais; bálsamos do
thinner; exceto de outras classes dutos; deiumadores; derris — inseti- Canadá; bálsamos contra o resfriamen,
Classe 2
eia; desinfetantes, líquidos; desinfetan- to; bálsamos de gurjum; bálsamos de
Artigos: Substanc:as e preparações quí- tes, sabões; desinfetantes, pós; desin- tolu; banhos medicinais; banhos, pra.
micas usadas na agricultura, na horti- fetantes, produtos; desodorantes sani- dutos medicinais para; basihção; beber.
cultura, na veterinária e para fins sa- tários; desodorantes para geladeira; ragens; medicinais; bebidas medicinais;
nitários, a saber: absorventes químicos ! destruidores — de animais nocivos; beladona, tintura de; beldroegas; bende poeira; acetatos usados na agricul- n preparados; destruidores de ervas-dani- zoatos para farmácia; e medicina, bm.
tura; acetoarsenito para agricultura; nhas, preparados; destruidores de ver- zonaftol — A.M.A.; beta, naftol; bato!
ácidos usados na horticultura; ácidos mina em animais; digital para veteri- (farmácia); bibirato de sólio hidrata.
usados .na veterinária; adesivos para nária; diuretine para veterinária; doen- do; bicabornato de sódio; biscoitos me.
fins sOnitáriosr-adonidina para veteri- çasde nimais, remédios para; doenças dicinais; bicromato de potássio; bisnária; adubos; adonis velanis paia ve- zação de animais; preparados para; coitos vermífugos; bismutile; bismuto;
terinária; adubos, sais ,para; aftosa, exterminadores de animais nocivos, pro- beca, preparados medicinais para os
preparados contra; afugentar insetos, dutos; exterminadores de vermes em cuidados da; boldo; extrato fluido de;
preparados para; aglutinadores qui-mi- animaiã, produtos; extirpadores; farlan baldo, tintura de; bolos vermífugos;
cos sanitários; aglutinadores químicos de Londres; febres em animais — re- bombons de pimpinala; bombons conveterinários; água de cal desinfetantes; médio contra; fertilizadores; fertilizan- tra a tosse; bórax; bórico; btanca; água;
água jovel para veterinária; água de tes; filoxera, produtos contra e; fluossi- branco de baleia, esparmacete; brome.
potassa; água oxigenada desinfetante; , licato de bário; formicida; fungie:das; lia; brometos; bromidratos; bromo; bro.
águas preparadas para veterinária; fungos, preparações para destruir; exce- mo-fórmio; bromureto; brucina; buraáguas sanitárias; alcalis para agricul- to da classe 3; guanos; hidraste do nhem; cabeça de negro; cabeça, remétura; álcalis para fins sanitários; álca- Canadá (ou canadensis); inseticidas; dio contra as dores de; cacau, manteiga
lis para veterinária; alcatrão para agri- marga (adubos) mama' (adubo); mi- de; cachu; pilulas de; cacodilatds; caicultura, proutos de; alctrão para vete- cromicidas; sabão desinfetante; sabão rina; cal, água de; cal, preparados me.
rinária, produtos de; alimentos medica- para fins veterinários; salitre do Chile; dicinais com base de; caciferol (vitamentosos para animais; lóes; alina;" al- sóda cáustica para agricultura; unguen- mina D rcistalizada); cálcio cinchotéa; alúmen; amônia para veterinária; tos veterinários; vacinas veterinárias; feno; caldo de cultura para bacterioloanimais, embrocações para; animais noveterinários, produtos.
gia; calendula; calicifidas; calmantes;.
civos preparados para destruir; animais,
Classe .3
alomelanos; calos, emplastrOs para; capós para desinfetar ou lavar; animais Artigos: Substâncias químicas, produ- losidades, produtos contra; 1 camomila;
remédios 'para; antigriptogrânico, pro- tos e preprados para serem usados na Canadá-bálsamo do; canela em pó medutos; antifungus; antiparasitários, pro- medicina ou na framácia, a saber: dicinal; cânfora; cânfora-brometo de;
dutos veterinários; antipirina veteriná- abrina; absinto; abutira; acafila indico; c-nfora, óleos de; canforado, óleo; canria; apanha náôca; argonina; arnica acatai; acetalinide; acertasona; acata- forato de cresoto; canforatO de piramipara veterinária; arseniato para vete- tos usados na medicina; acetofenedina; dão; cantáridas, infusão dei cantáridas,
rinária; arsênico para fins sanitários; acetona; ácidos usados na farmácia; pó de; zantáricl‘as, tinturas de; cantaarsênico para veterinária;. assafétida ácidos usados na medicina; açofeita da ridina; capilaria; capile-xarope de; ca.
para veterinária; atropina para veteri- Índia; acotinina; acônito; eçucar me- praina; capricine; cápsulas medicamennária; babosa para veterinária, óleo de; dicinal; açucar purgativo; adonina; ado- tosas; cápsulas medicinais; cápsulas tôbactericidas para fins sanitários; bac- nis venalis para farmácia; adrenalina; nicas ou purgativas; cararnelcis contra
tericidas para veterinária; bálsamos agárico de carvalho; aglutinador quí- a tosse; carbonatos; carbono, hidrato
para veterinária; banhos para animais; mico, para farmácia; agrião da Índia; de; carbono pastilhas cai-apostas de;
baraticidas; barrilhas desinfetantes; ben- agrião do Pará; água balsâmica; água caroba; carobina; carpaina; corqueja;
zoato de sódios veterinário; benzolna- branca; água de aneto; água de arnica; carvão vegetal medicinal, fem pó de;
tol; bicabornato de sódio para veteri- água de cal para farmácia; água des- casaca d'anta; cascas vegetais para farnária; bicheira em animais; remédios tilada para. farmácia; água de flor de mácia; caccrina; caseína; casimiroa edupara; biodeto de mercúrio, veteriná- laranja; água de javel para farmácia; lis; extrato de flui& de; cássia; casrio; brornetos veterinários; bromuretos, água glicerinada; água mineral medi- tóreo; castor-oil (óleo de recinio)-;. ca.
veterinários; cachorros — banhos para; cinal; água oxigenada' para farmácia; toaba; cataplasma medicamentoso; cáuscachorros — produtos para lavar; ca- aguardente alemã; albumina vegetal tico, lápis; cáusitocos pordritos; celulóchorros remédios para; cachorros para farmácia; albutamina; alcaçus; sicos, ésteres e éteres; carata canforado;
— sabão de; cafeína veterinária; cai» aicalinos para farmácia e medicina; ceroto; cerusa ama r eis; cafonas; chánita, (ou cainite); cal — adubo com-1 alcalóides para farmácia; alcoois medi-; anti asmáticos; chá para emagrecer;
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• chá purgativo; chinchonidina; chincho- mais, parcialmente preparadas; subs- nado; guaxima (planta barbácea); voltrânio (metal) — yellow —
zinco
nina; cianureto de potássio;_ . cicuta; ci- tâncias; aparas ou resíduos de xege- guelasi de boi; guta-percha em bruto
zircônio (metal)
garros antiasmáticos; cigarros medici- tais ou minerais; apatita; • atanado; ou parcialmente preparada; hassman-i
Classe 6
nais; cinamono; cipó cravo; citrato de areia não preparada (argentífera, mo- ta; heliotrópio bruto; isotermita; ilcafeína; cloral, composição com base nazítica, etc.); argila não preparada rnenita; jacinto bruto; jade bruto; ja- Artigos: Máquinas e suas partes intes
de; cloramina; cloreto de amônio; clo- (inclusive refratária); asbesto; azevi- rina (marfinite); jaspe; jetaicica; grantes, a saber: — acoplamentos axiais
ridrato de morfina; clorofórmio; coca che em bruto, babaçu, côa() de: ba- junco; lã animal em bruto, inclusive — alavancas mecânicas — alavancas
medicinal; codeína; cola medicinal; ao.. gaços vegetaisá balata bruta; bambu; de carneiros e vicunha; lã de escórias partes de máquinas — anéis de segmen.
- anéis partes de máquinas — anti.
largol; colchina; colírios; colódio; colu- baraúna; barba de baleia; barba de em bruto; lã mineral em bruto; lã
tórios; combreto; comprimidos mediai- milho e outros vegetais; arbatana de parcialmente preparada; lã vegetal em detonantes para motores — aquecedores
nais; conicine; copaíba-óleo de; me- baleia; baritiba; harrilha; barro; ba- bruto, inclusive de agulhas de pinhei- de máquinas — anotes arnezeas --•
dicamentos, cordiais; coumarina; cravo salto; bauxita, benjoim; berilo; betu- ro; lápis lazuli oi luzilite; . letex; la- arranques de motores — apitos de má.
me em ruto; bexi gas; bismutiriba; vas; limonita; linhaça; óleo bruto
— aros de máquinas — balas/.
da Índia, óleo de; creatina; creme de blenda;
biotito; bog-iron (limonita);
tártaro; cremor de tártaro; creosocân- borracha, suco de seringueira para fa- bruto de: Iinhite; liquens; liquidem- ceiros de máquinas -- bases de má.
fora; creosoto; cristal de Wiggers; aro- brico de: borras; branco de baleia bar (estoraque); líquidos de plantas; quina-s — barras de máquinas — bate.
— betoneiras — bielas — blocos
ton amazônico; cumaru, essência de; (espermacete); brasil-pau; breu em lúpulo em bruto; madeira, aparas de: estacas
brutas ou parcialmente pre- partes de máquinas — bombas a pistãO
camaru-óleo de; curare; dakin, líquido; bruto ou parcialmente preparado; ba- madeiras
parada; madeira, polpa de: madre- — bombas centrifu g as — bombas elé.
damiana; daturina; dávilla rigosa (ci- bosa, baba de: cabelos em bruto; pérola bruta; magnétia; malacacheta;
pó caboclo); decoções; dedaleira (digi- cachibu; cachu em bruto ou parcial- malaquita brut; malte bruto ou par- tricas — bombas hidráulicas — braça.
tal); dentes; remédios contra as dores mente preparado; cal em bruto ou cialmente preparado; maniona bruta: damas de máquinas — braços de máqui.
nas — brocas mecânicas — bronzes de
de; dentição, pós para fortificar a; parcialmente preparado; calambá (re- maná bruto; mármore bruto ou par. máquinas — bronzinas —. buchas de má.
depurativos; dermatol; desinfetantes sina) calambina; calcáreos; calcedô- cialmente preparado; marfim bruto: quinas — burrinhos — cabeçotes de má.
para os intestinos; desmaio sais para; nea; calcita; calcopirita; calcosita; mica bruta; minério bruto; manaz quinas — cábrea — cabrestantes — ca.
detergentes medicinais; dartrosa; dia- campeche — extrato de pau; cana da te; mozatica, areia; musgo em bruto; cicias para máquinas — caixas partes
foréticos; diclorareina; dietildioiistibi- Índia; cânfora erri bruto ou parcial- nacar bruto; nozes, cascas; nozes 'não de máquinas — calandras — calços —
feno; digestão; prperados para diges- mente preparada; cânhamo em bruto alimentícias; oanami em bruto; °lei- partes de máquinas caldeiras de Illá3
tivos; produtos; digital, preparados de; ou parcialmente preparada; capim na; óleos brutos; óleos parcialmente quinas — câmbios — camisas para má.
digitalina; diuretine; doenças, produtos; bruto; coalim bruto ou parcialmente preparados; ônix bruto; opala bruta; quinas — canos partes de máquinas
para quaisquer; dores produtos para preparado; capoque; carbonato bruto órgãos de animais; ossos; ozocerita carburadores — carclans — «carters>>
aliviar as; romideiras; dover, pia de; ou parcialmente paeparado; carmelin;a bruta; paina; palha bruta ou parcial- chamuceiras antifricção para máquinaS
dulcificantes medicinais; matérias; dul- carmin bruto; carnaúba; carbone; car- mente preparada; parafina em bruto; — cilindros de máquinas — colares para
cifioantes, substâncias farmacêuticas; neiro; lã de (em bruto ou parcial- pastas brutas ou parcialmente prepa- máquinas --- compressores — comutado-a
mente preparada) caruá; casca de
dulcina; elixires medicinais; emulsões vegetais (de árvores, de cOcos, etc.); radas; pau-brasil em bruto; pau ca- res de fôrça — comutadores de veloci.
condensadores de máquinas —
medicinais; estimulan:es medicinais; es- casca de vegetais — extrato em bru- pecha em bruto; pedra especular (mi- clade
tipticos, produtos; estramônuo; esturie- to de: cascos de cágados; tartarugas; neral); pedra-sabão; pedras brutas; condutos para máquinas — contra-hastes
pedras-pome em bruto; pedras preciofacientes medicinais; atalonamina; ter' etc. eassiterita; casulo; cindas de ani- sas em bruto; pelos de animais em de máquinas — contra-pesos de máqui.
nas — coroas para máquinas — corre4
medicinal; eucalpto medicinal; eucalp- mais (crinas); cauri (mina de 'da- bruto; penas de aves em • bruto; pe- diças para máquinas — correntes de má.
tad; febrifuges; fenocetina; fenossulfo- marra); cavacos de madeira; cebo em nugens em bruto eu parcialmente quinas — correntes de transmissão
ratos; ferratina; ferruginosos , medici- bruto; centeio espigado; cera animal preparada; pez bruto; rebelito bruto: cruzetas para máquinas — cubos para
nais; fioravanti, bálsamo de; formali- em bruto ou parcialmente preparada; rubi bruto; safira bruto; sais mine- máquinas — dragas mecânicas — cubras
nide; foto; macho; frieiras, remédios cera mineral em bruto ou parcialmen- rais brutos; sandáraca; sangue seco: de máquinas — dínamos — discos de
para; frontais medicamentosos antien- te preparada; cardas em bruto; che- sargaços; sarnambu; sebo animal ve- máquinas — eixos de máquinas — ele.
xaqueca; funcho, mel de; funcho óleo lita( minério); chifres; chistos; cin- getal em bruto; seivas vegetais; ser- trodos
êmbolos — engenhos de cana
de; fungedores medicinais; gaiecol; ga- zas; clinquer; cOcos — fibras de: cola radura; serragem; sílica bruta; silí- — engenhos de serra — engrenagens de
sosos laxativos; germicidas medicinais; animal em bruto ou parcialmente pre- cio; sisal (fibra); soja em bruto: máquinas — escatéis — esmeris de máglicerofosfatos; glicina; glicocola; ga- parada; cela vegetal em bruto ou par- óleos de: suarda; sumaga bruta; sal quinas — esmeris mecânicos — estas.
taso; papel anti; grindelia; guacci, xaro- cialmente preparada; colofonia; con- de rocha em bruto; talco em bruta; sanizadores -- excêntricos de máquinas
pe de; guaiaco; halazone; hamamelis, chas de ostras em bruto ou parcial- tucum (fibras); tanino-extrato bruto — facas partes de máquinas — ferraextrato de; bailem, óleos de; hemo an- mente preparadas; conchas de tarta- de: tartaruga, casca de: tendões; te- mentas mecânicas — ferramentas partes
titoxina hemaglobina; hemoroidal — ruga em bruto ou parciaumente pre- rebentina; terras brutas; têxteis, fi- de máquinas — foles de máquinas —
copal . em bruto, goma; copra; bras de: tripas nãoalimentícias; tri- fôrmas de máquinas — fornos de máantil heróina; hexilresorainal; hidrasti- paradas
copraol em bruto; caprólito em bruto
quinas — forquilhas — franzidores de
na; hidratados medicinais; higiênicos ou parcialmente preparado; coquilho; poli em bruto; turfa para embalagem;
máquinas de costura — freios — fresas
vegetais, fibras; xisto
medicamentosos, produtos; hiosgrami- coquirama em bruto; coral em bruto;
•— furadores de máquinas — furadoClasse 5
na; hiphona; injeções; lubrificantes Me- corantes vegetais em bruto; coridon
res mecânicos — gatilhos de máquinas
dicinais; óleos medicinais; papaína; pas- em bruto; cortiça em bruto; couçoei- Artigos : Metais não trabalhados ou — geradores de corrente — grelhas de
tas medicinais; pilulas medicinais; Pim- ras em bruto; crina animal; crina ve- parcialmente trabalhados — usado nas máquinas — gruas — guias partes de
pinela — bombons ou rebuçados; po- getal; criolita cristal de rocha; cromi- indústrias a. saber: — Aço adesivos máquinas — guinchos — guindastes
madas medicinais; produtos farmaceu- ta( minério); cromo — minérios de: metálicos — alcalinos metãe:cos — al- hastes de máquinas — insufla dores de
cruxiá (coral); diamantes brutos; dia- paca (metal) — alpax alumínio — ar para máqu:nas — juntas para má.
ta maria, erva de iã
ticos; produtos oficiais; sanocrisina San- mantita; diatomita; diorita (minério) antifricção — metal de antimônio — quinas — lançadeiras para máquinas —44,
ta Maria, erva de; santo mine; solu- em bruto; dívidivi em bruto; Maná; aparas de -metal habit (metal) — lanças partes de máquinas — lubrifica.
dicinais; vitaminas? vitrastorina; :a encéfalo de animais; enxofre em bru- (barra-metal em) — bronze — carbo- dores — partes de máquinas — maca.
epomi- no — metais a: carbureto metálico — cos — mancais antifricção — inanive.
cões medicinais; supositórios; velas to ou parcialmente preparado;não
me- cáscara (cobre) — cério (metal) — las de máquinas — máquinas abana.
ervas não alimentícias e
medicinais; vitaminas? vitrastorina; ta;
dicinais em bruto; escamas em bruto; ( chapas-metal) — chumbo — cisalhas :k>ras — máquinas achatadoras — máxaropes.
esmera/da em bruto; esmeril em brita' de metal — cobre — colas metálicas — quinas acionadoras — máquinas add.:
to; espato; esparto em bruto; espe- ( soldas ) — constantan (lisa) — cro- gaçadoras — máquinas afiadoras —
Classe: 4
cular — minérios; espertnacete em mo (metal) — cupro-niquel — dura- máquinas ajustadoras — máquinas alar.
Artigos: Substâncias de origem vege- bruto; estearina: estrorcianita; extra- lamunínio — durana (metal) — electron gadoras — máquinas alimentadoras
tal ou mineral; em bruto ou parcial- tos animais em bruto; extratos ve- (metal) — eletroplasta — estanho — máquinas alisadoras — máquinas alu,
mente preparadas, e não inclddas em getais em bruto; feldspato; fibras mi- estibio — ferro — fudidws-metal — madoras 7- máquinas amassadoras —4
Outras classes, a saber: abelha, cera nerais em bruto fibras vegetais em glucinio — gusa — hidrogênio — iman máquinas aplainadoras — máquinas arde: abelha, favos de: abelha . núcleos bruto; filaça; filtantes em bruto, pe- natural (ferro magnético) — itrio — queadoras — máquinas arrolhadoras
de: açafrão em bruto; açori (coral dras; flores, substâncias brutas ex- «kieselg uhr» — latão — ligas metálicas máquinas aspiradoras — máquinas atarazul) em bruto; adragante (goma) traídas das; flnoretos, minérios; fluolimalhas de metal — litio (metal) — rachadoras — máquinas a vapor — máem bruto ou parciaktnente preparada; rita; folhas de vegetais não medici- manganês — manganin — mercúrio — quinas batedeiras — máquinas benificia.
agar-agar em bruto ou. parcialmente nais e não alimentícias; fosforita; fui- moligde no (metal) — muntz — níquel donas — máquinas bombeadoras — mápreparada; ágata em úrutc; água ma- ler (terra); plenas (minérios); gan- — osmi ridio — ouro — ouropel — pa- quinas brunidoras — máquinas burila.
rinha em bruto; aguano; alabrasto em ga (minério); ganister (terra refra- ládio (metal) — pastas metálicas para doras — máquinas catadoras — máquibruto; albuíno; alcatrão em bruto; al- tária) granierita; gelatina em bruto soldas -- permaloy — pichesbeque — nas centrifugadoras — máquinas clasxiindrita bruta; algas marinhas; algo- ou parcialmente nreparpcla;
plaquê — platina — poeiras de metal sificadoras — máquinas coletoras —
dão, caroço de: algodão em bruto; ai em bruto ou parcElmente oren->rada: — pós metálicos para solda — prata — máquinas compressoras — máquinas
soldas condensadoras — máquinas condutoras
godão em rama; algodão parcialmente gisptita; girastol (minério): clicose ruols — rutênio — similor
spiegebsen — ---‘• máquinas construtoras — máquinas
preparado; alizarina; almecega (resi- em bruto; gnais; p-omas em bruto ou metálicas — spiefrl
na de arueira) em bruto; altea; âm- parcialmente pre parada; gorduras em sucata de metal tântalo — tbomaz kortadoras — máquinas de abrir — Má.
bar em bruto; ambarina; ametista bru- bruto ou parei pimenta prengraMs: (metais fundidos) — tiras metálicas quinas de acoplar — máquinas de alw
para solde:is — tirânio — titaniosilico — mar — máquinas de alterar — produtos
ta; amianto • bruto; amido • vegetal grafite 'em bruto; e.ranp,-1-1s
tombaque — todo — tungstênio (me- — máquinas de beneificiar produtos
bruto; anil bauto; • animais para ex- em bruto); granito bruto; prret:
máquinag de binar fios — máquinas de
periência e pesquisas, partes de: ani- raiá em bruto ou parcialmente prepa- tal) — vanádio (metal) — varaia
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bobinar — máquinas de bordar — máquinas de briquetar — máquinas JP.bruadoras — máquinas de brunir —
máquinas debulhadoras — máquinas de
burilar — máquinas de calandrar — máquint.s de cardar — máq.uinas de clarear — máquinas de colar — máquinas
de conseravar estrádas — máquinas de
coser — máquinas de costurar — máquinas de cavar — máquinas de debruar
— máquinas de derrubar — máquinas
de descarnar — máquinas de desgaseificar — máquinas de difundir — máquinas de despolpar — máquinas de dobrar — máquinas de drenar — máquinas de embragar — máquinas de
empurrar — máquinas de enfornar _
máquinas de engraxar — máquinas de
estriar — máquinas de explosão — máquinas de extração — máquinas de fa111011.-bricar produtos — máquinas de filetar
máquinas de movimentar — máquip
nas de pregar máquinas de produzir — máquinas de roscar — máquinas de sacudir — máquinas- de salgar
— máquinas eescascadoras — máquinas
desempalhadoras — máquinas desfibra
doras — máquinas desintegradoras —
máqpinas desnatadoras — máquinas ue
trabalhar produtos — máquinas de transformar produtos — máquinas distribuidoras — máquinas elétricas — máquinas
elevadoras — máquinas empacotadoras
— máquinas empalhadoras — máquinas
encadernadoras — máquinas engaveldeiras — máquinas enroladoras máquinas ensacadoras — máquinas escavadoras — máquinas estampadoras —
máquinas espremedoras — máquinas furadoras — máquinas gaseificadoras —
máquinas gramadeiras — máquinas impressõras
máqáinas impulsionadoras
— máqui..ias industriais — máquinas lavadoras — máquinas lixadoras — máquinas misturadoras — máquinas moedoras — máquinas pneumáticas — máquinas pulverizadoras — máquinas pu00110
rificadoras — máquinas rachadoras —
máquinas refinadoras — máquinas refrigeradoras — máquinas secadoras —
máquinas separadoras — máquinas serradoras — máquinas soldadoras — máquinas sopradoras — máquinas torcedoras — máquinas torneadoras — máquinas trituradoras — máquinas urdicióras — máquii.as ventiladoras — marteletes mecânicos — martelos mecânicos
— mecanismos de máquinas — moinhos
— molas de máquinas — motores —
munhões para máquinas — parafuso
para máquinas — pedais de máquinas —
pentes de máquinas — penteadores de
teares — pingadores de máquinas —
pilões partes de máquinas — pistões
para máquinas — placas para tornos —
placas partes de máquinas — plainas —
planetárias — platinados de motores —
polias — politrizes — pratos de máqitti.na3 — prensas ralos de máquinas — receptáculos de máquinas — redutores
para máquinas — reguladores de fôrça, para máquinas — reguladores de velocidade para máquinas — rolamentos
de motores — rolos partes de máquinas
t— rotativas — rotores — segmentos —
separadores — partes de máquinas —
tambores, partes de máquinas — teares
tesouras mecânicas — téknos — tremonhas — tubulações — para caldeiraà
I— turbinas — válvulas — partes de má'quinas — ventiladores, partes de 124gUillaS — ventoinhas, partes d máquinas
virabrequins — volantes
partes
de máquinas
Classe 7
(Artigos: Máquinas de agricultura e horitIcultura e suas partes integrantes —
!Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratoras, a saber: — adubadores —
lancinhos, empilhadores — ancinhos, mekânicos — ancinhos, puxados a cavalo
arados
arrancadores de plantas —
L
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arranca-tocos — balancins — batedeiras
agrícolas — laicos para arados — bombas agrícolas — borrifadores agrícolas
— braços de arados — capinadeiras
mecânicas — carpideiras -- cavadeiras
— ceifadeiras — ceifeiras — cepos de
arados — charruas — cortadores mecânicos de cana — capim — grama,
etc. — descavadeiras mecânicas — desterroadores agrícolas -- destocadores —
distribuidores mecânicos de estrume —
distribuidores mecânicos 'de sementes —
eixos de máquinas agrícolas — escarificadores — escavadeiras mecânicas —
espalhadeiras de terra — máquinas —
extintores de ervas daninhas e 'pragas
— ' extintores agrícolas -- máquinas —
fenadeiras ganhadeiras — grades de
discos ou dentes — lança-chamas agrícolas — leivadores — locomóveis agrícolas — máquinas amassadoras agrícolas — máquinas adubadeiras — máquinas arrancadoras de tocos — máquinas
batedeiras agrícolas — máquinas borrifadoras agrícolas — máquinas capinadeiras — máquinas carpideiras — máquinas cavadeiras — máquinas ceifadeiras — máquinas colhedeiras — máquinas cortadeiras de plantas — máquinas
cultivadoras — máquinas de abrir canais
de irrigação — máquinas de amanhar
terra — máquinas de colher algodão —
máquinas de colher frutas — máquinas
de combater pragas — máquinas de cortar galhos — máquinas de cortar raizes
— máquinas de matar formigas e outros
insetos, na agricultura — máquinas derrubadoras de árvores — máquinas desinfetadoras de plantações — máquinas
empilhadeiras agrícolas — máquinas espalhadoras de terra — máquinas enxofradeiras para agricultura — máquinas
escarificadoras — máquinas estrumadeiras — máquinas extintoras de ervas daninhas — e pragas — máquinas insetifugas agrícolas — máquinas irrigadoras
agrícolas — máquinas de lança-chamas
— máquinas leivadeiras — máquinas niveladoras agrícolas — máquinas podadeiras — máquinas pulverizadoras agrícolas — máquinas sachadeiras agrícolas
— máquinas semeadeiras — moinhos de
ventos — mondadeiras — moto-charruas
— motores agrícolas — niveladores agrícolas — plantadeiras — máquinas —
podadeiras — máquinas — pulverizadores agrícolas — regadeiras mecânicas —
grelhas de arado — roçadeiras-máquinas — rodas de arados — rolos compressores para esfarelar terra — rols
destorroadores — semeadeiras — máquinas — semeadora — sulfatadoras agrícolas — timões de arados — tosadores
de grama — tratores agrícolas — vaporizadores agrícolas

Classe: 8
Artigos. Instrumentos de precisão,
instrumentos científicos, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhos
didat3cos, moldes de tôda espécie,
acessórios de aparelhos elétricos, (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas,
fios soquetes etc.); aparelhas fotográficos, cihematográficos máquinas
falantes, etc, discos gravados e filmes
revelados, a saber: abaixa luzes; abajures; absorsometros; acendedor?s;
actinometros; açucarimetros; acumuladores; adaptadores; aerometros; al000lometro alternadores de corrente
elétrica; alto-falantes; amassadeiras
de uso domésticos; amortecedores elétricos; amperímetros; ampliadores;
amplificadores; analisadores; anéis de
calibrar; anemometros; antenas;
anúncios elétricos; aparelhos acionados por moedas; aparelhos aerofotogramétricos; aparelhos sanplificadct
aparelhos calibradores; aparelhos cinematográficos; aparelhos cosmográficos; aparelhos da agrimensura; aparelhos de alarma; aparelhos de alta
tensão; aparelhos de ar refrigerado;
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aparelhos de assar; aparelhas de as- de voltagem; estadias; estadimetros;

tronomia; aparelhos ae COCÇa,o; apa- estenometros; estereoscópios; estamorei-aos de cAnunmaçao; a.pueillos
grafo.scopios; estereolnetros; euereocontrole de calor; aparelhos de con- planimeiros; estereopticons; estesw-

trole de fana; aparelhos de contraia metros; estetometros; esticadores;
de som; aparelhos da controle de tem- aparelhos estilometros; estrada de ferperatura; aparelhos de cortar fios (de ro, aparelhos para; estrada de ferro,
uso doméstico); aparelhos de encerar contraia de; estrada de ferro, sinais
(cie uso doméstico); aparelhos de en- auxmaii.cos para; estrada de ferro,
genhasia; aparelhos ae engomai. cie sistema de sinalizaçap para; estufas
uso ("estico); aparelhos ae espagir; de aquecimento; estufas para plantas;
aparemos de evaporaçao; aparelhos de enchometros; evaporarnetros; exaustoenperiencitis cientificas; aparelhos de res, exceto de maquinais; experimentaI ermentaçao; aparelhos de asica; apa- dores de ovos; exposoraetros; extinto,
relhos de iotoaecalque; aparelhos de toses de incêndio; fantoscópios; farolotsgrana; aparelhss de gaivanopias- lates; faróios; fecha-joortás automáaia; aparelhos de geodesia; aparelhos ticos; fecha-portas pneumáticos; fede georne.ria; aparelhos de ilumina-. ders; ferros elétricos para soldas; ferçao; aparelhos de institutos de Me- ro para passar e en'g;oniar; fervedores;
sa; aparelhos de matar insetos (não filmadores: filmes revidados; filtranagrícolas); aparelhos de medição; tes; aparelhos; filtroS automáticos;
aparelhos de observação; aparelhos de fios; aparelhos elétricaS; física apareordenhar; aparelhos de passar roupa lhos de; física instrumentos de; fitas
(de uso aoméstics); ,apaasaais de pa, métricas; fixos dentados; fleximetros;
sar; aparelhos de proteção contra aci- flushes; focagem de instrumentos ótidente; aparelhos de rádio; aparelhos cos dispositivos para; fotalizadores
de refrigeração; aparelhos de segu- para câmaras; fogareiros (elétricos ou
rança (inclusive de tráfego); apare- não); fogões (elétricos, ou não) • folhos de som; aparelhos de telecomu- nendoscópios; fones; fonográficas;
nicações; aparelhos de televisão apa- máquinas; fonográficos; discos; fonórelhos de televisão; aparelhos esterili- grafos; fonte de cabeça; fonometros;
zadores (não medicinais); aparelhos fonoscópios; formas elétricas; fornos;
fotogramétricos; aparelhos fotográfi- fosforoscOpios; fotodecalcadores; fotocos; aparelhos fotolegráficos; apare- fonos; fotografias, máquinas; fotolhos geofísicosa anarelhos hidrométri- grafometros; fotometros; fotoscOpios;
cos; aparelhos limpadores ,de uso do- freqüência, 'aparelhos de; frequenclméstico); aparelho meteorológicos; metros; freqüência, medidores; fugiaparelhos misturadores (de líquidos, veis, bases de; fusíveis chaves de; gada óleos) aparelhos ozonizadores; apa- baritos; falactometros; alvanometros;
relhos náuticos científicos; aparelhos garrafas térmicas;
cas; gás, bicos automapasteurizadores; aparelhos projetores; ticoS de; gás bombas paira; gás, bomaparelhos reatores; apaelhos radiofô- bas para limpar tubos ele; gás, bomnicos; apaelhos refrigeradores; apare- bas para provar; gás; chantadores de;
lhosadiotelegráficos; aparelhos repro- gás, difusores de; gás fdrnos a; ganodutores de imagens; aparelhos rspro- gênios; gasômetros; geisers; geladeidutores de sons; aparelhos sinalado- ras; gisroseópios; globos geográficos
res; aparelhos soldadores; aparelhos para ensino; globos terrestres para
sonoros;, aparelhos telefônicos; apare- ensino; glucometros; gnomonos; golhos telegráficos; aparelhos termos- niometros; graduadores; grafofonos;
tatos; aparelhos toca-discos; aparegrafonolas; gramofones;
lhos ventiladores; apitos não de outras grafometros
gravadores; gra rimetros; gravoscaclasses; aquecedores; aritonometros; pios; grupos conversores; harmono-,
aspiradores de pó; assadores; autohectografo; hectpgrano; hecclaves; automáticas (haves); baterias; metros;
hectometros; heliografo;
balanças; balcões frigoríficos; balizas; toesteres;
heliofonog-rafo; helicometro; helicobarografos; barômetros; bazímetros; grafo; heliometro; helioscópios; hebatedeiras de uso doméstico; baterias; liostatos; heliotermometros; herbábenjamins; binóculos; bitolas; bobididáticos; herometraS; hidrantes;
nas; bombas de ar não mecânicas; rios
hidráulicos
aparelhos; hidrobaromeborboletas automáticas; bules elétri- tros; hidrodinamometro$;
hidrograa
cos; buzinas; bilssulas; butirômetros; fos; hidrometros; hidrostatos;
hidrocaixas automáticas não de outras timetros; higrometros; higroscópios;
classes; calibradores; câmaras de apa- hi p sometros; hodametroã; holofotes;
relhos; câmaras fotográficas; câma- horizontes artificiais; hórse singers;
ras frigoríficas; câmaras de cinema; incubadoras;
automáticos;
câmara de televisão; campainhas elé- Indicadores indicadores
de tensão; de curto cirtricas; carregadores automáticos; car- cuito; indicadores
-de
a
parelhos elétriregadores pneumáticos; cartas astro- co indicadores de corren
te: indicadográficas; cartas geográficas; cartas res de elevadores; indicadores
de esnáuticas; chapas de aparelhos elétri- cap amentos; indicadores 'de flexões;
cos; chassis; chaves magnéticas; cho- indicadores de farsa motriz: indicadocadeiras; chuveiros elétricos; cidome- res de nível; indicadores de pêso; intros; cinematógraoos; clinometros; dienrirmn Presos (taxímetros e sicloradores; colimadores; colorímetros; milares): de
indicadores de : pressão de
comandos a distância; combustores de "ás: ind i cadores
de pressãO de váculo; .
gás; empassos (exceto para dese- indicadores de q uantidade,:
indicadonho) ; comutadores; condensadores; res de tensão; indicadores para
contadores automáticos; contadores de res; indicadores para válvulasmotoInjeretação; conversores; coornatografos; tores; inset/cfslas não agrlOolas; aipo,cogneteleiras; cornetas elétricas; cor- relhos; instrumentos de cálculos insnetas para veículos; correntes de agri- trumentos de contriMe mecânico; inamensor; cortadeiras de fotografia; trurnentos de física;rum
his t
Pistas cristais de rádios; cromastocópios; matemáticos; instrumento
náuticos;
cronógrafos; cronômetros; curvime- científicos; i ntercomunicadóres;
tros; densímetros; descascadores de rup tores; isoladores; isolantes.interfitas
uso doméstico; despertadores; tilais: kaleidoscégios; lactoscópios; lâmpadiafragmas; dinamômetros; discos au das; lampiões; lanternas 'de pilhas;
temáticos; discos fonografados; discos lanternas elétricas; lanternas simples;
gravados; discos para cálculos; discos lareiras; lensometros; lentes; linimesonoras; disens telefônicos; distribui- tros; linigrafos; liquidificadoTes; lisldores de eltricidade; dispositivos me- metros; lucimetros; lunetas; lupas;
cânicos ou elétricos nara cortinas; du- lustres; maçaricos; rnacrornetros;
cha ebulidores; ecobarimetros; ejeto- rnagnetografos mag netometros; manires; E:letroforo; , eletroscópios encera- taulatiares; manometros; mapas astrodeiras; equipamentos para aparelhos gráficos; mapas de astronomia: maelétricos; equipamentos para sincro- pas geográficos; mapas marítimas:
ni sacão; esp elhos rara insalacão elé- mapas
náuticos; maaulnas afiadores
trica; espectroscópios; espetoarafos;
uso doméstico; máquinas cinemaespremedores de uso doméstico; es- de
tográficas; mácminas cortadoras de
cuadm; exceto 'para desenho: estabi- "se doméstico: mánuinas d p fazer calizadores de pressão; estabilizadores fé; de uso doméstico; máquinas de
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lavar legumes de uso doméstico; má- volumenometros; wattometrcs; . zimos- .:--110,3 raa_o tevapicos — apaleia:a ae- aa....a oroca aatiaaaa -- canivetaa.
rapeuacas • aparemos termogancus usa/agia — caaaa para nata rugia/how
quinas de lavar pratos de uso domescópios
— aparemos de ou para aieitamento — capauls, cie iaanna para .u.se,ir,
tico; máquinas de moer "ou picar carClasse:
9
ne de uso doméstico; máquinas de — aparelhos de ou para análise do reinecaos — casuar — aa lagoa paia;
moer ou picar legumes de usj (1J11163- Artigos: Instrumentos mus_cais e suas sangue — aparelhas de ou para anes- catalorese .— aparelhos cie: caçaiotico; máquinas falantss; máquinas fo- paras integrantes — exceto máquinas tesia — aparelhos de ou para arte tias — cataplasmas nao medicarneutográficas; máquinas lavadoras de uso ralant,es, a saber: aroChe — aras para uentaria — aparelhos de ou para au- tosas — cateters — cat-gut — cautadomésticos; maquinas limpadaras de instrumentos musicais — bandolas — topsia — aparalhas de ou para ba- rios — cauterização — aparelhos cie:
uso doméstico; máquinas picadoras de bandolins — banjos — baterias mu- nhosmaria - a aparelhos de ou para cantariam/mus — cauuerizar, urros
uso doméstico; máquinas registrado- sicais — batutas — berimbaus — bo- aannos russos — aparelhos de ou para de: ceralometros — ceralotribos —
ras exceto de escritórios; máquinas cais para instrumentos musicais — oanhos turcos — aparelhos de ou para cera para uso dentário — cestotomos
marcadoras de passagens; máquinas bangos — caivas de músicas — casta- cardiologia — aparelhos de ou para — chapas protetoras mediaineas —
Marcadoras de roupas; marcadores nholas — cavaquinhos — chacahlos • — cazaforese — aparelhos de ou para chaves para extrair cientes — catana- -automáticos; marcadores elétricos; clarins — cordas para instrumentos cauterização — aparelhos de ou parai ços para aplicaçao de remédios — aimatemáticos, instrumentos; medidores musicais — cometas — cravelhas para cirurgia — aparelhos de ou para coa- mento para uso dentário — cintas
de" altura; medidores de comptimen- instrumentos musicais — cometas — gulação — aparelhos de ou pára com- abdominais — para, rins médicos —
to; medidores de distancia; medido- cravelhas para instrumentos musicais pressão para fins cirúrgicos — apare- cintas hipogásaricas .— cintas para
res de fôrça; medidores de intervalo; — cuicas — flautas — foles — gaitas lhos de ou para contrõle de mem- gravidez — cintos cirúrgicos — cintos
medidores de peso; medidores e pres- — gongos — guitarras — instrumen- bros artificiais —.aparelho de ou para umbelicais — cinzéis para dentista -são; medidores de rosca; medidores de tos musicais de corda — instrumentos crioterapia — aparelhos de ou para cistiosoOpioS — cistotomos ,— closevolume; medidores graduados; megafo- musicais de percussão — instrumentos desinfecção; aparelhos de ou para bombas -- cloroformizar — aparelhos
musicais de sôpro -- liras — mancas diagnósticos — aparelhos de ou para — para: colares para dentição —
'ICS ; megametros; megascópios; mesaparelhos de ou para di- colas para ligaduras cirúrgicas — codadores; meteorológicos, aparelhos; ,—
, metais de baterias musicais — ta- diatermiado—tórax
— aparelhos de ou iates ortopédicas — colchetes para
lataÇão
meteoroscópios; metronornos; metros; tes
gaos
—
pandeiros
—
partes
integrande instrumentos musicais; piano- duchas de uso médico — aparelhos de suturas — colheres para dentista colmicrofones; micrometros; microscó-- pianos — pistões — pratos de ou para eletío-cardiograma — apa- gaduras para raios x — comadres —
pios; microtomos; miras de base;. mia . Ias
bateriaa
— rabecas — rabecões — relhos de ou para eletroacoagulaçao compassos bardeloc — compassos ceras graduadas; misturadores de liqui- realejos
— saxofones — serrote mu- — aparelhos de ou para eletro-cirur- falometros — compassos nasais —
dos; moedores de uso doméstico; mo'inatas hidráulicos; mostradores; ní- sical — surdinas — surdos — tam- gia — aparelhos de ou para eletro- compassos para dentista — compresbares— tamborins — tantãs — tarra- diagnóstico — aparelhos de ou para sas nã,o medicamentosas — compresvais; objetivas fotográficas; óculos; chas -- teclas para instrumentos mu- eletro-sono — aparelhos de ou •para sores hemorroidais — compressas não
odotnetros; osciligrafos; oxiladtres sicais
á
— trombones — tubos para ór- 'eletrolise medicinal — aparelhos de medicamentosas — compressores lieozonizadores; ozonometros; ozonoscó- g•os — turunas — violas — violinos — ou para endosoopia — aparelhos de morroidais — contador geiger medieipios; padrões; painéis de aparelhos . violões — violoncelos — xinofones ou para exames. anatômicos — apare-- nal — contagôta-para medicamentos
elétricos; panelas de pressão; panelas
lhos de ou para exame clínicos — apa- — contrastes para radiografia — coClasse: 10
elétricas; pantometros; para-raios; .• relhos
de ou para eletro-coagulação pos de sucção para aparelho de maspassirnetros; pedametros; pendulos; Artigos: Instrtiunentos — máquinas — análogos — aparelhos de ou para fa- sagens — cordas de tripa para cirurpenteadores elétricos; pesagem apare- aparelhos e petrechos para a medicina radização para fins médicos; apare- gia — cometas acústicas cirúrgicas —
lhos para; pesagem, instrumentos a arte dentária — a Cirurgia e a hi- lhos de ou para fisioterapia — apare- coroas dentárias — costotomos —
pana; pesos par balanças; picaclores, giene — exceto os incluídos na alas- lhos de ou para galvanocauterização crepe sanitário craques— para &nde USO domésticos; pickups; pilhas se 34 — máquinas — aparelhos e ins- — aparelho de ou para fins médicos tista — cubas de enfermagem — cureelétricas; pince-nez; pipetas; pirome- talações hospitalares — de expurgo e (ginástica) — aparelhas de ou para tas — cuspideiras para dentistas —
tros; piroscópios; pistolas de pintar; fins análogos — exceto móVeis da infra-vermelho *—" aparelhos de ou cutelaria para fins cirúrgicos — deplanimetros; pla.nosférios; plugs; plu- classe 40 a saber: abdominais cintas para iontoforese — aparelhos de ou •cl aià para decapitação — dedeiras para
al
viografos; pluviometros; ' pluvicscó- — abdominais espartilhas — abre- para massagens para fins medicinais fins cirúrgicos — dedos artificiais —
pios; polarímetros; polariscópios; po- bocas — abridares .de bocas — abri- — a p arelhos de ou para narcose — u, as os pi.u..-„ores cirmgicos para: dentenciennetros; prismas; projetores ci- dores cirúrgicos — açaimas para fins aparelhos de ou para oculista — apa- taduras —. dentaduras pós para fixar
nematográfico projetores de filmes; veterinários — adesivos para ligaduras relhos de ou para oto-rinolaringoloa — dentária, artigos para a arte —
projetores de imagens; projetores de cirúrgicas — adenometros — adeno- gia — aparelhos, de ou para azoino dentária, produtos usados na prótese luz
propulsores;
proumos;
odontologia 'e medicina — apare- — dentário aparelhos — dentários,
dores
não de outras
classes;aulverizaquadran- tomos — afastadores abdominais — para de
ou para pneumatorax — apa, instrumentos — dentários materiais —
tes; quadros de eletricidade; queima- afastadores cirúrgicos- de farebeuf --- ihs r41. de ou para pressão' arterial — dentes artificiais — dentição colares
dores de óleo, queimadores elétricos; afastadores dentários — aglutinadores relh
, aparelhos de ou para profilaxia --- anodinos para: dentilnetros — depilaradiofonos; rádios; reatores; reflete- para cirurgia ou arte dentária, —
res; refrigeradores; regadores auto- ttgrafes cirúrgicos — agulhas ,ciriirgi- aparelhos de ou para purificar água r i caas medicinais — depressores —
cas — agulhas de injeção — agulhas --- aparelhos de ou para rádio-diag- descanso para o .queixo — descarnase
)riáticos; registradores de aparelho re- dentárias -- agulhas para sutura — nósticos — aparelhos de ou para ra- ae centista — desinfectadores
gistradores de ar; registradores regia- agulha para vacinar — agulhas vete- dioterapla — aparelhos de ou para médicos -* -- desobstruidores para dentradores de atmosfera; registradores rinárias — alavancas para fins cirúr- raios infra-vermelhos — aparelhos de tista — diafragma de compressão (ap.
de péso; registradores de pressão; „re- gicos — alavancas para fins dentários ou para raios violetas — aparelhos de ruentgen) — diagnóstico, aparelhos
gistradores de tempo; registradores de — aleitamento aparelhos para — al- raios x — aparelhos de reação para para:- diatermia, aparelhos de: dilatatensão; registradores de tiragem; re- galas — algodão absorvente — algo-, medicina — aparelhos de sudação — dores cirúrgicos — dilatadores medieigistradore,s de tráfego; registradores de dão antissóptico — algOdão assético aparelhos de ou para tirar sangue nais — dilatadores retais — dilatadogistradores de tráfego; registradores — algodão cardado para pensos — al- — aparelhos de ou para transfusão res uretrais — dilatadores uterinos —
de velocidade; registradores para vai- godão hidrófilo — algodão medicinal de sangue — aparelhos de ou para dinametros dinamometros — mediei- '
culos; registradores automáticos; re- — alicates cirúrgicos — alicates para ultra-som — para fins medicinais — nais — discos para cirurgia dentária
Ostros para água; registros para ca- dentista — alisadares para dentista aparelhos de ultra vfoleta — aparelhos — divulsores uretrais — doyen — turrais; registros para gás; registros para — almofadas para 'fins médicos — para surdez — apetrechos de expurgo Panoa de: drenos cirúrgicos — duchas
luz, registros para vapor; registro te- almofadas de aquecimento para fins e fins análogos — articulações do medicinais — eletrocardiografo, apaliega•áficos; réguas graduadas, relays Médicos almofadas térmicas para fins tornozelo ligadura para — artificial' relho -- eletrocardiograma, aparelhos
ou ralais; relógios em geral (inclusi- médicos — amalgadores para dentis- membros -a- artigos não medicarrien- de: eletrocautério -para veterinária —
ve solares) • reometros; reostatos; re a- ta — amalgamas para fins odontoló- toso para curativos) — aspiradores eletrodentários — aparelhos — eletrotomo resistências; retificadores; seis- gicos — amagdalotomos — amplifica- cirúrgicos — asséptico-algodão — as- do médicos — eletrodiagnóstioos —
raofones; seismagrafos; seismografos; dores para fins médicos — ampolas santos para enfermos — ataduras — aparelhos — eletrofoto terapêuticos —
seismoscópios; selealonadoreS: 'uma- Para uso na medicina — seringas atomisadares medicinais — aurificd- aparelhos eletrolise medicinal, apareforos; sereias de alarma; sereias de para: ampolas radiogeneas para fins dores para dentista — autoclaves hos- lhos de: eletromagnéticos para mediaviso; setas de sinalização elétrica; médicos — am putações — instrurnen- pitalaxes — autópsia instrumentos eina, aparelhos — eletroterápioos,
Sifões; sextantes sinais de trensitõ; tos cirúrgicos para: analise do sangue, para: bacias para doentes — balanças aparelhos — elevadores uterinos —
Inaladores; sinaleiros Pará direção ; aparelhos para: anéis para incrusta, clínicas — balanças clinicas balões embalsamar fluidos para: embalsa.
aincronizadores; Sinoscópias: sirenes; çães dentárias — anéis não medica- para fins medicinis — balões res pira- maclores, instrumentos — emplastros
tdsmofones; sismoscópios; sistema de mentosos para calos — anéis para tóries — bandas para cirurgia — ba- cirúrgicos não medicamentosos — enalarme; sistema de comunicação; ais- dentição — anéis para tratar tornoze- nhas medicinais — aparelhos pare.: clireitadores de órgãos humanos —
terna de contrôle sistema de sinal- ios — anestesia, aparelhos para: anes bicos de seringas — biop sia — instru- endoscopia, instrumentos de: endoscação; 'sistema de som; sistometros; tesia — máscaras para: antolhos para mentos para: bisturis — b/efarostatos córhios.— entrolheiras para o homem
Soldadores elétricos; soouetes; sorve- fim médico -- anuscópios — aparado- — bôca, protetores de: bolas para fins — entrolhes para o homem — enxertefras; suportes de aparelhos elétricos; res cirúrgicos — aparadores apra medicinais — bélsas para uso na me- to de peles — instrumentos para:
tacoltnetros; tariri1eometros ; taxlmea dentista — aparelhos amplificadores dicina — bombas para uso na medi- escalas de dureza para tubas mente4o; telefones; telégrafos; teleme- para surdos — aparelhas anatómicos chia, — bombas de alimentação — gen — escalpelos para dentista e fins
troe; telescópios; televisões; televiso- — aparelhos dentários — aparelhos bombas de cobalto — bombas para ar cirúrgicos — escachadores para denres; teodolito: terrnoferes; termôrne- desinfectadores — aparelhos diatér- nos pulmões — lombas para lavagem tidta — escapulários cirúrgicos — estros; não clínicos; termoscópios; ter- micos — aparelhos eletro-cardiográ- medicinais — bombas para seios — carificadores cirúrgicos medicinais —
— borracha para separar dentes — bar- escarradeiras para dentista — escaMostatos; tira-linhas; toca-discos; to- ficos - a. aparelhos &atrooscirúrgicos
madas; torneiras automáticas tor a aparelhos eletro-dentári — apare- racha usada na clinica dentária — cavadores cirúrgicos — escofina na!miras de compressão; torradeiras; lhos eletro diagnósticos — aparelhos boticões para dentista — botijas para sais .— escopros para arte dentária e
tOrradores; tostadeiras; transferido- eletro médicos — a p arelho eletrote- fins médicos — bo tina... para muletas cirurgia -- escova eirúraicas — esfigpara — braceletes para fins médicos — mofonos — esfigmografos — esfigres; trenas;. tripés de aparelhos foto- rápioos — aparelhos fumigatórios
para den- moluCtrà esfigmo manometros — esgráficos; tubos acústicos; tubos con- fins medicinais aparelhos gessados de braços artificiais —a-brocas
— brunidcrres bugias — cabos figmoscópios — esma gadores de tumor
dults; vacuometros: válvulas de com- uso em med i cina — anarelhos obstéa tista
ara
agulhas
cirúrgicas
—
calcadores
— esofaglanos. instrumentos --- ema,
porta; válvulas elétricas; varas gra- trinos aparelhos odontoló gicos --- saa- p
— calcas de menstruação ma/rapas — espartilhas para fins rnéduadas; varigrafos; velocímetros; ven- relhos ortopédicos — aparelhos oxige- cirúr gicos
tiladores; vibradores; viseosimetros; nadares — anarelhos Profiláticos -- — calis t a — instrumentos de: cana- dicos — espáduas para dentista —
voltametros; voltímetros; volunietres; aparelhos rádio-diagnóstic o s — apa- leiras para , uso médico — canetas esipeculos — espelhos para exame
•
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anédioo e dentários - espigões para
dentes — espirometros - esponjas
cirúrgicas estelirizadores dentários
e médicos - estetoscópio - estiletes cirúrgicos -- . estirpa, nervos - estojos para disecação - estojos para
instrumentos cirúrgicos - estojos
para médicos - estomatoscópios estribos ortpédicos - estufas hospitalares - esterilizadores medicinais
- exploradores médicos - extirpanervos - extratores médicos e cirúrgicos - facas de cirurgião - faixas
'frontais para enxaquecas - faringoscompras - feltros para medicina e
cirurgia - ferros cirúrgicos - fios de
linha para feridas - fios para fins
cirúrgicos - fitas frontais para en>(aaitacas - flamas - fluidos para
embalsamar - fogões de desinfecção
- foles para iodofórmio - fôlhas de
borracha para dentista - forceps médicos e odontalógicos - forfex - formões para. cirurgia - formões para
dentista - fornos para dentista e
-fornos pasteur - frascos erlenmeyer
fricianar artigos médicas para;
funcias abciamina l s • - fundas caúrgicas - fundas herniárias - fura
crânios - furadores cirúrgicos gachatas para dentista - ganchos para
músculos - ganchos para suturas gare antissética gastercscópiss - gastrofotografia, aparelhos para - gastroscópios - faz antissética- - gengivas artifica:s - Osso para usod antario -- ginecológicos, instrumentos globinemetros - goivas para cirurgia - gomas de dentista - goteiras
para cirurgia. - granirias para sutura
- guta percha para fins odontológicos - hemacitometros - hematimatros - hemoglobinometros - hemoIn a =atros - hemorn eitos - hidrófilo, algodão - hidrófilos, para pensos fios - hidrófilos nara uso medicinal, panos - higiênica cintas higiênicas toalhas - h i nocAstrieas almofadas - hip, ogãstricas -• cintas
- histerolabus - histerometros histerotomos - incubadoras para
crianças - inlhaladores - injetores
cirúrgicos - instalações hospitalares
- insufladores para dentista - Intrautérios retais - instrumentos anatômicos - instrumentos de autópsia
- instrumentos de calista - instrumentos de endoscopla - instrumentos
de flebotomia - instrumentos de litornia, - instrumentos dentários instrumentos de osteotomia - instrumentos de pedicura - instrumentos
de traqueotomia - instrumentos de
trepanação - insaurnentos escrotais
- instrumentos esofagia-nos - instrumentos igenocológicos - instrumentos
herniários - instrumentos hemorroidais - instrumentos laringenos Instrumentos médicos - instrumentos
nervais - instrumentos obstétriaos -instrumentos odontológicas -- instrumentos óticos •- instrumentos para
embalsamar - instrumentos para
enxertara de peles -7 instrumentos
para expurgo e fins análogos - instrumentos plaoentários instruo-tentos para sa.rjadura - instsumenaos
para sutura - instrumantos uretrais
- instrumentos urológicos - instru11' CD tOS uterinos - instas íman s vagi
-nais trumenosvterináosinstrumentos retais - liais:adores ci“Irgicos - irrigadores médicas - isolantes para uso dentário ou médicos
joelheiras para fins ma -Ocas Minas para exames de labarataaios
Médicos - lâminas para axarnes de
laboratórios médicos - lâminas para
uso odontológicos - laminula.s para
laboratório - médico - lamnaaas de
mercaria para uso medicinal l á:ninadas de. auartzo para uso medic inal lancetas cirúrgicas - lanternas de
laringoscópios - larin gas'iaaioa - laringatomos - lava tórios
/ aanta cl areá de raiz paia d,entisfa,
cirúrgicas - ligaduras nas.Hasn âo medicamentosas - ligadua-at .- medicinais - matérias para:
ejoilologieas: ligas para enfer-
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mos - limas de dentista - limpalínguas - limpa-ouvidos, médicos liteiras de ambulâncias - 11.U/tornos
- litotritores - lixas odontalógicas
- lixas para fins rnéci.cos - luvas
para cirurgia - luvas para friccionar
- luvas para massagista' - :alvas
para operadores - luvas para somauores - luvas 1c:cotei:ore? , excei:o dosporiava) para as diversas profissões niácis
macas
cirúrgir.as - má-quinas de 1-J - rnati ainas desinfeetat,ofas - maquinas para arte
dentária - maquim.s para expurgos
e fins analogos mart.-:lo de autopsia - ina.ti,elo de dentis ta - marte:os
para cirargia - másealas ont:a togo,
gazes, poeira - mascaras de onioredane -- n.-aseaaas de esea'rastdristas,
pintores, soldadores raásceras de
oxigeniterapia - máscras ,:ro..etoras (exceto desportiva) - máscaras
pare anesz,esia - rnÉsca.as ....ara enfermos - máscaras para in:J . cos mascaras para narcose - niásearas
para trabalhadores - niasearas res-,
piratórias - massas' par-a dentes massagens rrtificiais -- parclhos
para matrizes para trabalhos denarios - maxia,s artificiais - meatoscópias - meatotomes - medicinais.
- artigos nis medeamentosoa melas cirúrgicas - membros artificiais - mercúrio redis,ilaci,) para
odontologia - metal preparado para
uso dentário - metroseopios metro ,. ,omos - mierowoplos médicos nnografos modelaclores meclicos melas ortopédicas motores para dentista - muletas - narizes art.liciais
uer,x,eto os da classe 19) - nega t.oscOpios - obréas nasais - obstétricos,
aparelhos - obstetrices,
- ubuturaçáo dentária, artigos para:
obturadores para dentista - ociusiVos
- oculista, aparelhos de: oculista,
nnstrumento de odontogre.fos -- odontologia, artigos para: oftalinometros
- oftalruoseópios - olnos artificiais
- olhos postiços - olivas para dilatação - °senadores dos ossos - °seiladcres pata fins medicinais - OSCilometros - opsiometros - optornetros
- ordenhar, tubos de uso veterinário
- ortopédico, aparelhos - ortopédicos
instrumentos - osciladores dos ossos
- ossilotonometros - osteotomia instrumentos de: óticos, instrumentos
de: otoscópios oxigenadores, a.pareihos
- pano cirúrgicos - padiolas .panos
hidrófilos para medicina panos higiênicos panos para ataduras - panos
para friccionar panos periódicos parafusos dentários - parafusos para
osteossintese - passe - partouts para
cirurgia - pedicura, instrumentos de:
pendulos para radiostesia de uso médico - pensos .dentários - pensos
médicos - pensos periódicos -- parfuradares cirúrgicos - perfuradores
dentários - periódicos panos e pensos
- pernas artificiais - pés artificiais
- pés chatos, suportes para - pesságios - pés artificiais •- petrechos
para arte dentária - petrechos para
expurgo e fins análogos - pinças cirúrgicas - pinças de kocher - pinças de pean - pinças para castrar -pincéis para garganta - pincetas
dentárias - pinos para dentes - pipetas dentárias - pipos para seringas
- pivots - placas de peba - placas
para arte dentária - placas para cirurgia - placas para oste. ossintese planta do pé, aparelhos para suster
- plessimetros - pneumotórax, aparelhos de: polidores para dentista
poliseoplos - polipos, instrumentos
para: pontas p ara dentista. - nontas
nara cautérios - ponteiras para de(los usado na medicina - rontes para
-lentes - porcelana rara pró-tesa
- norta-amiafes cirúrg i cos --norf a-agu l bas cirúr gicas - norta
i p.ii ihaR Para rI,?ntit-a
0,1frn"i - nortn cá.rortoa-im-yi.
fon ei r~iens e eil.ntários
minas nara
- porta-produtos médicos e cianá-rios - parcela para uso dentário -

pós para fixar dentaduras - pôs para
moldes dentários - preservativos pressão arterial, aparelhos de: preparações para obturar dentes - produtos terapêuticos de váculo - produtos termogêneos - próteses - protetores" higiênicos - protetores para
agulhas de injeção protetores para
fins curativos - protetores para
membros enfermos - protetores profissionais do -corpo humano; pulsometros; pulverizadores cirúrgicos pulverizadores medicinais; pupilometroa -- quadros de envergaduras quadro de sentido muscular - rádiodiagnósticos -- aparelhos de: rádioelétricos de diatermina, aparelhos de:
radicgeneos, ampolas - radiográfioos,
acessórios radirigráficos, aparelhos radiologia, aparelhos para: radioterapia, aparelhos de: raio-violeta, aparelhos de: raios x acessórios; raio x,
aparelhos de: ralo x, instalações de:
raio x instrumentos de: raio x, tubos
de: raio x, vávulas dei' raspadores de
língua - raspadores para dentista
- recheios para dentistas - registradores cardiológicos - registradores de
pres:ão - registradores de sons do
coração - regras - panos para as:
resinas para uso dentário - respiração, aparelhos para: respiratórias,
máscaras - respiratórios, aparelhos
- retais instrumentos - retinoseópiós - retoscopros - revestimentos
para dentes - rinoscópios - rociadores médicos - roletas de dentista rolos de dentista - rolos cirúrgicos
- roupas protetoras da saúde e da
vida humana - rugina,s - sacahocados para dentistas - sacos de borracha para uso médico - salpica-dores
para uso médico - sangria, instrumentos para: sangue, aparelhos para
análise do: sangue, aparelhos e instrumentos para tomar pressão do:
sanguessugas artificiais para fins médicos - sarjadeira,s para sangrias sarja]: - instrumentos para: seccionadares medicinais - sectores uterinos --- seios artificiais - seios bombas para: selos duchas Medicinais
para: seios protetores de: separadores
para dentista - seringas de embalsamador - seringas para injeção seringas para lavagens - seringas
para uso na medicina - seringas veterinárias - serras cirúrgicas - serras de necrópsia - serras paraquitomia - serras para traqueotomia serrinhas para dentista - serrotes de
cirurgia ou necropsia - sifigmonometroa - sigmoidoscópios - soldas para
arte dentária - sondas cirúrgicas sondas esofagianas - sondas para
dentista - sondas uretrais - sondas
uterinas - sugadores de salivas sugadores de sangue-- suportes anatômicos - suportes para membros
enfermos - surdez - aparelhos amplificadores para: surdez, aparelhos
para tratamento dar suspensórios
para escroto e testiculos ---- suturas suturas, instrumentos para: suturas,
materiais Para: talas de uso em medicina e cirurgia - tampões cirúrgicos - tampões de gazes - tampões
para raenstrução - tampões para os
ouvidos tapadores para dentista tenáculos - tenazes para ossos tendas de oxigénio - lienotomos de
cirurgia - tentacanulas - terapêuticos, aparelhos - termocautérios, instrumentos de: termogêneos, aparelhos
de: termometa,os clínicos - tesouras
cirúrgicas timpanicas, instrumentos - tímpanos artificiais de ouvidos
- tira-leite - toalhas higiênicas tonometros - torniquetas para cirurgica - kornozeleiras (exceto desportivas) --- tornozelos - anéis e ligaduras
um-a: torquezes para dentista transfusão de sangue, aparelhos e instrumentos para: transmissores de sons
nara fins médicos - traquebtomia,
i TtRtrinnentos de: tranueotomos - trenana r ão, instrumentos de: trepanode
A oiren trenanos para fins cirfirgicns - trinas para cirurgia - trocateres - tubos acústicos para surdez tubos de traqueotomia - tubo para
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fins medicinais - tubos para dentista tubos para ordenhar de uso veterinários - tubos paraa oxigênio umbelicals, cintos - uretrais, instrumentos - uretra-metros uretroscópias - uretrotomos - urinometros uterinas - suturas - uterinos - instrumentos - uterotomos - vacinar instrumentos para. vaginais, instrumentos - válvulas abdominais válvulas para fins cirúrgicos - válvulas vaginais - vaporizadores medicinais - varizes, meias rara: ventoIas - verniz para uso odontológicos
- veterinários, instrumentos - vibradores medicinais - visiometro3
vista, aparelhos e instrurhentos para
exame da
Classe: 11
Artigos: Feiram-sentas de tôcia espécie, exceto parras ae maquinas, terraaens e cutelaria em geral. Pequenos
ai algos ae qualquer metal,,quanao nao
ue outras (amua, a satier abotuaduras - abriaores de latas, caixas, etc.
- acessorios de metal nado de outras,
classes - aços para afiar - açucareiros - adornos exceto jóias e imitações de joias - aliadorea - alavancas - alargadores - aldravas - algemas - alicates - almotolias - alviões - ancinhos - anéis exceto jóias
ou partes de máqiuna -a- aparelhos
de café - aparelhos de chá - aparelhos de casinha - aptios - arames
lisos ou farpados - arcas de serra
- arcos de pua - argola para guardanapos e similares - aros para
óculos - armações - arranca-tachas
- arrebites - artefatos dê metal, não
de outras classes - artigos de metal
não de outras classes -• atsadeira,s atiçadores de fogão - azeiteiras bacias . - bainhas - baixelas - baldes - bandejas - barris 1 - baterias
de casinha - bebedouros betumadeiras - bigornas - bisagras - biscoiteiras - bomboniéres - botões puxadores - braçadeiras - bridões para
animais - brocas - bolas não de outras classes - bules - .cabeções cabines - cabos - caçaaribas - caçarolas - cachepots - cadeados cadinhos - cafeiteiras - caixas (inclusive para relógios); caldeirões canecas - canivetes - canos - cântaros - canudinhos - canudos carretilhas - castiçais - chaminés chartfradores - chapas -não de outras classes; chaves de bropa - chaves de fenda - chaves de para-fusos
- chaves em geral - chaves inglésas
- chuveiros comuns - clnaéis - ocadores - colheres de mesa -- colheres
de pedreiro - compoteiras conchas
- conexões para encanamentos correntes não de outras classes confeiteiras - copos - coqueteleiras
- corta-arames - cortadores de grama e outros - cremalheiras - oremanes - crivos - cruzetas - cubetas
- cubos - cunhas - cunhas - curvas de cano, de refôrço, etc.- CUSCUWel1103 - cutelos — descanso palra talheres, para ferros etc. - discos distintivos (exceto da classe 25) -dobradiças - enfeites não de outras
classeá - engates - engre,nagens (exceto partes dá máquinas) - envólucros - enxadas - enxadinhas enxós - escareadores eacopros .esguinchos - espalhadores Para mictórios - espelhos metálicos - esporas - espremedores - esponsadeiras
- esticalodes . (ferramentas) - esticadeiras (ferramentas) estojos estrilhos para montaria - extensões facas - facões - fechaduras, - fechos
- ferraduras - ferragens em geral
- ferramentas em geral -- ferrolhos
- ferros comuns para passar roupa
J ferros de plaina para cortar capim
- foices - falhas para fins diversos
- forcados - fôrmas - formões forquilhas - freios para- animais fresas -- frigideiras - fruteiras funis - furadores - manuais - ganchos - garfos -- globos - goivas
(não de outras classes) - grampos
- rosas - guarnições não de 'outras
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‘ classes — instrumentos cortantes (não tes comuns — argola para vestidos, dores; filtros; fôrmas; fre,.cos; frutei - rio; esquadros; estereocartdgrafos; c:Ped
de outras classes — instrumentos per- Cortinas, etc. (exceto quando jóias ou ras; fun -_s; garfos; garra ias; globos ; reogra1os; estilet.:s para papéis; estojos
Imantes não de outras classes — jar- imitapões) — barbatanas — botões
' guarnições; instalações 'sanita' - de lápis; fichários; fitas gomadas; fitas
dineiras — jarras — jarros — ladroes (exceto os de Metal precioso ou semi- graus;
para caixas d'água — lâminas não de precioso) — abotoaduras de punho — rias; jardineiras; jarros; lamparinas ; para maquinas; furadores para papel;
outras ciasses — lamparinas -.
águas marinhas lapidadas — ametis- latrinas; lava-dedos; lavatórios; leitei- ganchos para papéis; giz para escrever e
— latões — lava-dedos de mesa — tas lapidadas — alfinetes de grava- ras; licoreiros; mantegueiras; mictó- desenhar; «godets»; goma arábica; goma.
lavatórios= leiteiras — letras de me- tas — alfinetes para adornar vestuá- rios; moringas; objetos de barro não dores; grafites; para lapiseira; grampoSi
tal — levantadores não sendo máqui- rios — anéis — argolas para usar de " outras classes; objetos de cerâmi- de escritórios; guarda-papéis; guardapon"
nas — limas limatões — limpa-pós como jóias — balagandans de metal ca não de outras classes; objetos de ta de lápis; índices para arquivar do4
metálicos — linguetas — luvas não precioso ou imitação — berloques de louça vidrada não de outras classes; cumentos; instrumentos de desenho; ins.,
sendo partes de máquinas — luvas metal precioso ou imitação — botões paliteiros; panelas; pedestais; penden- trumentos de escrever; instrumentos para,
para bombas d'água — maçanetas — de colarinho — braceletes — brilhan- tes; penduricalhos; pias; pires; pla- selar;
jogos de mesa de escritórios; lacres;
manetas — machadinhas machados tes — brincos — broches — contas de cas; porta-jarros; potes; pratos; pro— malhos — mancais para rodas -- metal precioso e pedra preciosa ou vetas; purificadores; queijeiras; reci- para envelopes; lacres para enveolpes;
lápis; lapiseiras; mapotecas; máquinas de
mandris — manivelas — manteguei- imitações — córidon lapidado — charas — marmitas — marretas — mar- veiros — correntes de metal precioso pientes; redomas; reservatórios; rosá- apontar lápis; máquinas de calcular; má.e
telos — matrizes — molas não sendo ou imitação — para pulso, correntes rios; saladeiras serviços de café; ser- quinas de endereçar; máquinas de escred
partes de máquinas — morsas -- de , metal precioso ou imitação, para viços de chá; serviços de jantar; ser- ver; máquinas de grampear; Máquinas cid
munhões — núcleos para martelos e relógios-- diamantes lapidados -- es- viços de refrescos; talhas; terrinas; registrar; máquinas de somar; megalógra.
bigorna — objetos de metal não de meraldas lapidadas (jóias ou imita- tijelas; travessas; urinós; varetas; va- fos; molhadores de desos para escritOrios;
outras classes — paliteiros — panelas ção de jóias de qualquer espécie) —
silhames; vasilhas; vasos, xícaras
multiplicadores de cópias; mormógrafos;
— parafusos — pás — peças de qual- medalhas — opalas lapidadas (ouro ou
palhetas de pintor; pantógrafos; papes
Classe: 16
quer metal, não sendo de outras clas- imitação-jóias de) — parola naturais
carbono; papel stencil; pastas de arquivo;
ses — pedestrais — pendentes — pen- ou cultivadas — (platinas ou imita- Artigos: Material exclusivamente para pastas
de mesa; pastéis de tinta para de,
duricalhos — peneiras — perfilados ções-jóias 'de) — pulseiras (prata ou construção e adôrno de prédio e es- senho; pincéis
para cola; planchetas; ponÁ
— perfura d ores (ferramentas) — imitação-jóias de) — prendedores de tradas a saber: alcatroados para consteiros de borracha pata dedos; ponteiraS
pernas de fixação — pés de cabras — gravatas — rubis lapidados — safiras truções; argila preparada para
Cons- para lápis; porta-blocos; porta-canetas;
pias — picadores — picaretas — picões lapidadas — topázios rapidados tur— pilares — pinças não de outras malinas lapidadas — turqueza lapi- truções; areia preparada para cons- pOrta-carimbos; porta-cartões; porta-pa.
truções; argamassas para construções; pai; portanernas; porta - tinteiros; prende
dadas
classes — pinos não partes de máquinas — pires — placas — plainas —
asfalto para construções; balaustres dores de papéis; prensas de escritório;
podadeiras manuais — polias — ponClasse: 14
de construções; balcões quando cons- raspadeiras; registradoras de uso em estas de paris — porcas — porta-chaves
Vidro, cristal e seus artefatos, truções; batentes para construções; critório; réguas de uso em escritório;
— porta-copos — porta-gelos — por- aArtigos:
saber: açucareiros — almofarizes — blocos para construções; blocos para para desenho; separadores de Papéis; sed
t,-frios — porta-jarros — porta-jóias ampolas
anéis exceto de outras pavimentação; calhas de telhados; ci- paradores de arquivos; sinetes; <<stencil»:
— porta-pão — porta-toalhas — pon- classes — —
aparelhos para água — apa- mento comum; caibros preparados para suportes para canetas e lápis; táboas de
teiras — ponteiros de relógios — potes relhos de café
— aparelhos de chá — construções; caixas de cimento;' cai- destuho; tecnígrafos; tintas para ca
postes — pratos — pregos — protetode jantar — aparelhos para xilhos; cal para construções; chami- bos; tintas para desenho; tintas para dit.+
res para calçados — puas — punções aparelhos
— aquários — assadeiras — nós de concreto; chapas para constru- plicadores; tintas para escrever; tintaa
— purificadores — queijeiras — que.- refrescos
bacias — bacias — bandejas — ban- ções; colunas para construções; comi- para marcar; umedecedores de dedos;
bra-nozes — raladores — ralos — deiras
candieiro — barris — bebede concreto; cre para construções;
rascadeiras — raspadeiras não de ou- dourosde
umedecedores para copiar: vidros
— bicoiteiras — bombonieres jas
divisões pré-fabricadas; drenos para
tras classes — rastelos — rebite --- — botelhas
de cola
—
bules
—
bulbos
—
carecipientes — regadores — redomas çarolas — cadinhos — cálices — ca- construções; edificações pré-moldadas;
'f
Classe 18
— reservatórios — retentores — retor- nieiros — .cântaros — canudinhos — esquadrias; estacas preparadas para
tas — roçadeiras — rodas (exceto de canudos — cápsulas — castiçais — construções; estruturas para constru- Artigos: Armas , munições de guerra e
máquinas) e veículo) — roldanas — centro de mesa — chapas — colheres ções; forros; frisos; guichetes; grades; caCa, explosivos; fogos de artifícios, a
rolos — rosários — roscas — rosetas — compoteiras — copos — cubetas imitações de mármore para constru- saber: ácido púrido; adagas; alabardas;
saca-pregos — cacarrochas — saca- cubos — ampolas — envólucros — es- ções; impermeabilizadores de argamas- alfanges; arcabuzes; arco e flexes; quan.
taxas — sachas — sacholas — sachos calfadores — espelhos — espremedo- sas; janelas; ladrilhos; lageotas; la- do arma.; armas de qualquer espécie; and
— saídas — saldeirs — saleiros — res — filtros — fios — formas — fras- jes; lambris; lamelas; lixeiras para pões para pesca; bozookas; bengalas do
salvas — serra — serrotes — serviços cos — fôrmas —• frascos — fruteira construções; luvas de junções para fogo; bengalinhas de fogo; bombas; bus.
de café — serviços de chá — sifões — funis — galhetas — garfos — gar- construções; macadame; madeira pre- ce-pé; canhões; carabinas; cápsulas para
sinetas — sinos — sovelas — supor- ras — globos — gráus — hastes — parada
para construções; manilhas; armas; cartuchos de munição: chumbo
tes taças -=. tachos — talhadeiras — jardineiras — jarros — lava-dedos —
talhas — talheres — tambores — tam- lavatórios — leiteiras — licoreiros — mármores preparados para construções; para caça; chuveiros de fogo; cimitarras.;
pas tanques — tapetes de metal — mantegueiras — moringas — palitei- massas para parede; mosaicos; papel clorato de bário; clorato de potássio; clotarrachas — taxas telas de arame — ros — panelas — pedestais — penden- para forrar ca.a; paredes divisórias rato de sódio; dinamite; e'scopetas; espad
tenazes — terçados — terminais — tes — penduricalhos — pias — pias- inclusive para escritórios; parquetes; das; espadins; espanta-coiós; espiga de
terrinas — tesouras para costura — cas — potes — pratos — provetas — peças ornamentais de cimento ou ges- fogo; espingardas; espoletas; estalos; es.
tesoura para jardineiro — tijelas — purificadores — queijeiras — recipien- so, para tetos e paredes, exceto da tiletes; estopins; 'estoques; estrelinhas de
torneiras — torninhos — tornos — tes — redomas — refletores — reser- classe 25; pedregulhos preparadas para fogo; explosivos; faca-punhais; flexas;
toquesas — trados — trancas — tran- vatórios — rosários — saladeiras — construções; pilastras de concreto; Pi- quando armas; flOretes, quando ar/nas:
quetas travadeiras — travessas — tri- saleiros — 'serviços de café — serviços sos; placas para pavimentação; pe- foguetes explosivos; fogos de artifícios;
lhos — trinchantes — trincos — tro- de chá — serviços de jantar — ser- dras preparadas para construções; fogos de bengala; fósfogs de côr; fos•
cartas ou tracarter — tubos para en- viços para refrescos — talhas — tan- portas; portões; prateleiras; quando foros explosivos; fundas; fuzis; gelatina;
canamento — tubos para fins diversos ques para aquário — terrinas — tije- construções;
pr o d utos betuminosos fulminante; lanças; lápis; maças; macule'.
•— uniões — urinós — urnas, válvuléus las — travessas — urinós — varetas
imples — varais — varetas vasadores — vasilhames — vasilhas — vasos vi- para construções; produtos de base sio; metralhaodras; minas explosivas;
— vasilhames vasos — verrumas vi- draças — vidro com composições es- asfáltica; soleiras para portas; tacos; morteiros; mosqueteiros; munições de
rolas — xícaras
peciais . — vidra comum vidro talhado tanques de cimer‘o; telhas; tijolos; caça; reanições de guerra; nitro celulose;
em pó — vidro industrial vidro la- tintas para paredet, muros, portas e nitroglicerina ;partesanas: pedrenais:
Classe:, 12
minado — vidro trabalhado — vidros janelas; tubos de concreto; tubos de tardos; pipocas explosivas; piques; pisted
Artigos: Botões e alfinetes comuns, em geral — vidros para automóvel — uso exclusivo; em construções; tubos las quando armas; pistolas, quando ar.i
fechos corrediços e demais miudezas vidros para aviões — vidros para de ventilação; e edifícios; venezianas; mas; fogos de artifício; Pistolões;
de armarinhos (não incluídas nas candieiro — vidros para janelas — vigamentos para construções; vigas ra: projéteis; punhais; revólveres; rodid
classes 13, 22, 24, 48) a -saber: ador- vidros para reló gios — vidros para uso preparadas para construções; vitrinas nhas
de fogo; rojões; sabres; socos ingléd
nos (exceto jóias) para enfeitar vesnão especificado — xícaras
quando construções; vitrôs ou vitreaux
ses; substâncias expolsivas; terpedos;
tidos, toalhas de mesa etc., agulhas
trabucos; tragues
para costurar, bordar ou tricotar,
Classe: 15
Classe 17
alfinetes comuns — argolas para ves?
Classe 19
Artigos:
Artefatos
de
cerâmica
(porArtigos: Artigos, máquinas e instalações
tidos, cortinas etc. (exceto quando
jóias ou imitações) barbata.ns — bo- celana, faiança, lonça vidrada e o1- para escritório e desenho, a saber: abri- Artigos: Animais vivos inclusive aves;
'Mas (exceto os de metal precioso ou troa) para uso caseiro, adôrno, fins dores de envelopes; almofadas para ca- OVOS e mgeral. inclusive bicho da s'éclar,
semiprecioso); colchetes — dedais _... artísticos e industriais, (instalações rimbos; apagadores de tinta; aparelhos a saber: abelhas; animais vivos de qual•
fechos corrediços — fivelas — garras sanitárias não incluídas em outra- duplicadores; de cójr.las; apontá.elores de quer "spécie; antas; araras; asinino-gado:,
— grifas de metal para vestidos — classes) a saber: Açucareiros; anéis lápis; arquivos; berços para mata-borrão; aves 4/ivas; avestruzes; batráquios vivos:1
21hoses — lantejolas — misangas exceto de outras classes; aparelhos de borrachas; brochas; canetas comuns; cabezerros; bicho da seda; bois; borboleta
presilhas
água; aparelhos de café; aparelhos de netas esferográficas; canetas para dese- vivas; bovino-gado; búfalos; burros; cães;
chá; artefatos não de outras classes nho; caneta-tinteiro; caixas para papéis; caititus; camaleões; camelos; cangurus
Classe: 13
não de outras classes; assa- caixas registradoras; carbono-papel; ca- caprino-gado; carneiros; castores; cava*
Artigos: Joalheria e artigos de metais artigos
eolosos e suas imitações, usados deiras; bacias; bandejas; barris, be- rimbaciores; carimbos; cestos peru papéis; lar-gado; cavalos de corrida; cisnes; CO.'
mo adornos e não incluídos em ou- bedouros; "bidets"; biscoiteiras; bom" classificadores; eclips-n; coladorea; colas bra$: codornas vivas; crocodilos; cotias;
as classes — pedras preciosas e suas bonières; botelhas; bule s ; ca.sarolas: nata escritório; compassas; conjuntos doméstitocos vivos; elefantes; enxameai
Imitações, a saber: adornos (exceto cadinhos; cântaros; canil-linhos; caiu na t a secretária,-cortadores; datadores; de abelhas; emas; eqüino-gado; faisão;
jóias); Para enfeitar vestidos — toa- dos; centros de mesa: c‘,, oas; rollyi- . 1 -pc-ito.s para cola: descansos para lápis feras; ferozes-animais; filhotes de animaisg
lhas de mesa, etc. — agulhas para res; cornpoteiras; co-feite : rr- s • rtis • caneta'-: desenha dores: Spricadores de focas; gplináceos vivos; galinhas; galos;
("Murar, bordar ou tricotar, alfine- cubetas; cubos; envOlocros; e:pserns.
espg-cias; esponja. para
gambás; gansos; gatos: hipoptamos;
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tar; aparelhos Para refrescas; ador-

•

de associações e clubes; enfeites arsetos vivos; javalis; jacarés; jumentos; tes; remos; rodas de veículos; selins; to- tísticos para árvores de natal; enfei- nos não de (nitras classes; argolas
para
veículos;
tratores
não-agrícolagartos; lebres; leitões; leões; leopardos; letes
tes artísticos (não alimentícios) para não de outras alasses; aros (inclusilontras; macacos; mamíferos; vivos; mar- las veículos e suas partes integrantes; Mos; escapulários; escudas; escultu- ve para óculos a para guardanapos);
recos; muar; onças; ovio-gado; ovos de trens e suas partes integrantes; troles; ras; estampas; estandartes; estátuas; bacias; bainhas' baldes; baixelas;
qualquer espécie; pacas; papagaio; pássa- troleibus e suas partes integrantes; truclas estatuetas; estereotipos; festões; fi- bandejas; banheiros; bebedouros;
bolas não de outras clasros vivos (canários, pintassilgos, e etc.); e suas partes integrantes; vagonetas guras; flâmulas; - flôres artificiais; biscoiteiras;
artificiais; fotografias; gravu- ses; bombonicres; borracha artificial
pavões; patos; peixes; vivos, peixinhos e suas partes integrantes; varais de frutas
ou
sintética;
borracha natural quanras; hermans; imangens; imitações
para aquários; perdizes; periquitos; pe- veículos; maretas para veículos; veículos de flôres; imitações de frutas; ins- do produto acabado; botelhas; bules;
rus; pombos; porcos; preguiças; quadus;
Classe 22
crições gravadas para monumentos e cabides; cabos; calça dores ; caçamquatis; queixadas; raposas; ratos vivos
sepulturas; lápides gravadas para se- bas; achepats; cálices; caneca; capara laboratór:osá; répteis vivos; saguis; Artigos: Fios em geral para tecelagem pulturas; letreiros lexceto quando nulinho; capas, exceto de vestuário;
sapos; serpentes; suíno-gado; tamanduás; e uso comum, linhas de costura, para aparelhos) ; manequins e análogos; carretilhas; cehdóide; céra para incentro a e masa; cestos; chatartarugas; tatus; tejus; tigres; touros; tu- bordar, para tricotagem, etc. (exceto mapas; maquetas; modelos para se- dústria;
pas; charão; chuveiros c omun s;
canos: ursos; vacas; vacum-gado; vea- barbante);• a saber: algodão — fios; rem copiados; monumentos axtisti- coadores; coa ltar; colas industr ais;
amianto ps_:a tecelagem — fios de; bor- cos; moedas; mostruários artísticos;
dos; vicunhas; vitelas
compasacs vegetais não quídar — fios de linha para; cânhamo para obras artísticas; obras de escultura; colheras;
micos; compoteltas; confeiteiras; coClasse 20
tecelgaem — fios de; carretéis de linha; obras de pintura; painéis; paisagens; pos; cordéis; coraeías; cubetas; cubos;
pinturas artísticos; placas para resiArtigos: Petrechos navais e aeronáutiocs celulose para tecelagem — fios de; coser dênciasa; monumentos e sepulturas; descanso para, talheres; distintivos;
—
linhas
de;
costura
linha
de;
erochet
—
plantas de obras; pratos com pintu- exceto da classe 25; dobradiças; en(salva-vidas, âncoras, cintos de natação,
bóias, para-quedas, etc.) a saber:• ânco- linhas de lãa para; elásticos para tecela- ra.; ou gravaaões para ornamenta- vólucros; esferas; esquinchos; esmalras ancoretas; birutas; bóias; batalós; gem — fios de; fios de celulose para te- çãe : projetos desenaados; prospectos tes, exceto edantológico; a de toucaespalhadorea de água; espelhos;
bolas para enolarr cordas náuticas; ca- celagem; fios de uso comum as aber: fios de fotografias ou desenhos; quadros dor;
espermacete; preparado; espremcdoartistacos;
reproduçoes
de
obras
arpara
tecelagem;
fios
plásticos
em
geral
brestantes; cadeias de navios; cintos de
tísticas; risocos para bordados; rota- res; espumadeira.a; estojos; extensões;
natação; croques para barcos; dispositi- par atecelagem; fios de serzir; juta paralos
artísticos; santinhos; selos; su- farinheiras; fechos; filtros; filmes
tecelagem
—
fios
de;
lãs
—
fios
de;
livos para botes: fateixas hidrjulicas para
portes artísticos para vitrinas; taba- virgens; fôrmas; frascas; fruteiras;
nhas
para
boirciar;
linhas
para
coser;
liuso a bordo; ganchos para botes; jaquetas
latas; títulos; visitas paisagísticas. funis; garfos; garrafas; gelatina não
alimentícia; galo; gêsso; exceto odonpara natação; molinetes; paraquedas; pi- nhas para tricotar; linho para tecelagem
Classe: 26
talógiccs; e para construções; globos;
nos para separar as pernas de cordas dos — fios de, noveols de lã; novelos de ligluteína; glutina; gorduras; giz laza
navios; proizes; roupas salva-vidas para nha; naylon para tecelagem — fios de; Artigos — Artefatos de madeira, osso alfaiates;
gomas preparadas não de ouuso na água; salva-vidas; turcos (gan- pêlos para tecelagem — fios de; plásti- Ou. marfim; — adornos (não de ou- tras classes; jarra.; jarros; lacres, exchos para botes); vergas para mastros; cos para tecelagem — fios de; rayon tras classes) ; adornos aara móveis ceto de escritórios; lamparino; lava-depara tecelagme — fios de; sêda — fios (exceto da classe 25) : adornos para dos; lavatórios; leiteiras; licoreiros;
,vigas náuticas; vigias para prender
de; tecelagem — fios de; tricotar; fios, uso caseiro (exceto da classe 25) mantegueiras; maasas preparadas não
barcos
adornos para uso pessoal; alforges
linhas e lãs para
almas para borlas; bandejas; barris de outras classes,' ma.stique; matéria
Classe 21
plástica ou sintética; mirra; morinbilros; biscoiteeiras; bolas não de Ou- gas;
Classe 23
mucilagem para sêlos; negro de
Artigos: Veículos e suas partes integrantras
classes;
cabides;
cabos,
caçamtes, exceto máquinas e motores, a saber: Artigos: Tecidos em geral, a saber: apa- bas; caixas; caixões; caixetas; cane- fumo; oleína; óleos para pintura;
preparada (inclusive para colalavanca de• câmbio; ambulâncias e ras de tecidos; batista; borracha — te- cas, carretilhas; cavaletes; centros de palha
chões) ; paliteiros; palitos; exceto de
suas partes integrantes; amortecedores de cidos entremeados de; carvão para reves- mesa; cepos de cozinha; cestos; code pau; colherinhas; colherões madeira ou de Metal; parafina; peveículos; aros para veículos; automóveis timentos; fazendas em peças; fular; linha- lheres
cruzetas; cubos; cunhas lículas virgens; penachos; pendentes;
e suas partes integrantes; auto-caminhões gem; morta; musseline; organdi; paca- coronhas;
degraus
de
madeiras para cacadas penduricalhos; piaçã; plombagina;
paco;
pano-couro;
panos
em
peças
pata
e suas partes integrantes; auto-motrizes
discos; doarriantes; encostos; enfei- pluma para estofo; pós para molda,qualquer
fim;
percal;
percalina;
retalhos
tes não de outras classes; engrada- gem; potes; pratos; queijeiras; recie suas partes integrantes; aviões e suas
partes integrantes; balões para navega- de tecidos; sarja; sarjinha tafetás; tecidos dos; envólucros (inclusive para gar- pientes; resinas preparadas; resináa.
ção aérea e suas'partes integrantes; ban- em geral; tecidos para quaisquer fins de rafas) ; escadas; eaf eras; espetos; es- dez preparados; revestimentos; rolos
cos de veículos; barcas e suas partes in- peças; tecidos revestidos de qualquer ma- premedeira,s; esteiras; esteirinhas de imprensa; roarias; sabões para
tegrantes; barcos e suas partes integran- terial; telas em peça exceto de metal, re- para mesa; estojos; estradas; fôrmas; uso na indústria; saladeiras; saleiros;
tes; bicicletas e suas partes integrantes; sultante de Tecelagem Tussor; veludos forquilhas; fusos; gamelas; gradas; sangue cristalizada; selas; serviços de
lançadeiras manuais; letras; lingue- café; serviços de chá; serviços de
bondes e suas partes integrantes; botes e
Classe: 24
tas; limpa-pés; maçanetas; macetes; jantar; serviços para refrescos; ta-,
suas partes integrantes; braços para
machucadores; malas; manivelas não lhas ;talheres; tinaas; exceto da clasArtigos
—
Artefatos
de
algodão,
câveículos; breques; calotas; câmaras de ar nhamo, linho, juta, sêda, lá e outras de outras classes; mastros não de ou- se 16 e 17; terrinas; tijelas; tipos papara veículos; camionetas e suas partes fibras, não incluídas nas demais clas- tras classes; molduras; núcleos; pa- ra impressão; traVessas; urinóis; vaintegrantes;, caminhões e suas partes in- ses, a saber: — adorno de pano; ala• litos; painéis; palhetas para pintor; retas; vasilhames; vasilhas; vernizes,
tegrantes; carriinonetas e suas partes in- mares; adargas de pano; algodão pa- pendentes; penduricalhos; pinos; pi- eeiceto para lustrar e de toucador;
vasos; xícaras.
tegrantes; canoas e suas partes integran- ra alfaiate; atacadores; ataduras pas: placas; ponteiras; porta-blocos;
tes; carretas e suas partes integrantes; (acato para fins medicinais) ; bicos; pastas; prateleiras; pratos; prendedoCla,sae: 29
ou pregadores de roupa; protetocarrinhos de mão e suas partes integran- bôlsas; bordados, borlas; braçadeiras; res
res;
puxadores;
rebites;
recipientes;
Artigos
—
Eacovaa
comuns (não incadarços; capas para mótes; carroças e suas partes integrantes; brocadas;
réguas de marceneiro e similares; cluidas nas clasae,s, 6 —11 -- 11 — 3
veis;
capas
para
raquetes;
capas
para
carrocerias; carros irrigadores e suas instrumentos musicais; carapuças; sem graduação; reservatórios; rodas
48) , espanadores e vassouras. —
partes integrantes; carros motores e suas (exceto aestuário) chumaços de al- (exceto de veículos e máquinas) ; ro- —
Escovas comuns (para chão, pia etc)
partes integrantes; carros reboques e suas godão; coadores de café; cobertas não sários; roscas; suportes: táboas para escovões; espanadores; lambazes; pupartes integrantes; -carros-tanqu e s e suas de outras classes; coberturas para passar roupas; tambores; tampas; ta- xadores de água; vassouras; vassourinhas.
partes integrantes; cascos de embarca- cavalos; para pianos, etc. : oasclões petes; tonéis; torneiras; trancas;
ções; chapas para veículos; chassis; des- de qualquer tecidos; debruns: dro- trincos; tubos; vasilhames; vasilhas.
e: 30
Clasg
ligadeiras' de veículos; direções de quetes; elásticos para vestuário; enClasse:: 27
, bengalas
chimentos
de
pano;
enfeites
de
pano;
Artigos
—
Guarda-chuva
veículos;; dirigíveis e suas partes in- feltros para limpeza; festões; filtros Artigos — Artefatos de palha ou fi- e suas partes integrantes;sa saber —
tegrantes; dragas; eixos; direção para de pano; fitas; Milhos; flanelas pa- bra, não incluídas em outras classes, armações para guarda-chuv as ; armaveículos; eioxs de veículos; elevadores; ra limpeza; franjas; galardetes; ga- a saber: — Artefatos de bambú; ar- ções para guarda- g ol; barbatanas pa,embarcações e suas partes integrantes; lões; laços; mechas; mochilas; man- tefatos de cana da índia; artefatos ra guarda-chuvas; ' bengalas; cabos
engates de veículos; escadas rolantes; tas. (exceto quando estuário) ; mor- de fibras brutas ou parcialmente pre- de chapéu de sól; capas para chapéu
escotilhas; estribos de veículos; freios de talhas; mastros; nesgas; ombreiras; paradas; artefatos de junco; artefa- de sól; capas para guar-chuvas: 5veículos; fronteiras para veículos; fur- palmilhas; passamanarias; passama- tos de palha; artefatos de taquara; tões para bengalas; castões a Ia
gões e suas partes integrantes; guidões nies; pavios; pingentes; pom-pons; artefatos de vime; assentos; balaios; guarda-chuvas; garfos para guarda.de pano para colchão: ré- caixas; calços; centro de mesa; ces- chuvas; guarda-chuvas de uso pespara -veículos; hélices de veículos; jan- protetoras
de qualquer tecido; rendas; sa- tas; cestões; cestos; chicotes; discos; soal; guarda-sol de na() pessoal; pongadas; lanchas e suas partes integrantes; deas
cas; sacolas; sacos, sianinhas; suta- encostos; enfeites; esteiras; esteiri- teiras de bengala; ponteiras para
elcomotivas e suas partes integrantes; ches; tampos não de outras classes; nhas; estojos; fios de pita; gabiões; guarda-huva s; sombrinhas; varetas
manivelas para veículos; mastros; molas telas para bordar; tiras; viezes; guarnições para móveis; vigas de vi- para guarda-chiva; virolas para
de veículos; motocargas e suas partes inme; joeiras; malas; maletas; objexergas.
guarda-ahuvas.
tos não de outras classes; protetores
tegrantes; motociclos e suas partes in- Classe: 25
Classe: 31
e
suas
partes
inpara
cama
e
mesa;
rabichos;
rebentegrantes; motofurgões
— Imagens e gravuras, cata- ques; recipientes; rédeas; revesti- Artigos — Tendas, lonas, correias de
tegrantes; motoretas e suas partes inte- Artigos
mentos sacolas; sacos; xergas.
transmissão de tôda espécie, cordoagrantes; naves e suas partes integrantes; tuas, estatuetas, estampas, manequins
análogos. Quaisquer obras de pinlha e barbante, material de vedação
Classe: 28
navios e suas partes integrantes; ónibus etura
e
escultura,
a
saber:
—
ações;
e mangueira; a saber: — adesivos
suas
partes
integrantes;
para-brisas
de
e
álbuns de fotografias; apólices; arvo- Artigos — Artefatos e produtos aca- para vedação; aro a para vedação;
veículos; para-choques de veículos; para- res de natal; bandeiras; bibelots ar- bados de origem animal, vegetal e anéis para vedação; argolas para velama de a-aulas; pedais de câmbio; pe- tísticcs; bolas artísticas; para árvo- mineral: ar tef atos de substâncias dação; arruelas para vedação; bartraleiror e suas partes integrantes; piela re de natal e similares; bônus; bou- químicas, a saber: — açucareiros; bantes; betume para vedação; barras partes integrantes; pneumáti- quets artificiais; bustos; cartas geo- alcatrão preparado para as indús- cas de campanha; buchas para x-eda,, r‘ , 1namtões de veículos: ra- gaáficas; cartazes; cartões pastais; trias; anéis; exceto de outras clas- ção; bujões de vedação; canaletas;
va,culos; raios para bici- clichés; cóniaa fotostaticas; Cópias ses; aparelhos para água; aparelhas cápsula para garrafas e frascos; C i
re
-mentorfaáiopravedctio; re tuas partes bate- hcliogra ficas; decalcOmanfa4; dose- para café; aparelhos para chá; apauvob irelhos para chá; aparelhos para jan- das para fins diversos; cordéis para
integrar nhas; diple1nal3; displayal 0 10-.11-crc.;-:.e:
(4
,
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fins diversos; cordoa-lhas em geral; blusões; boinas; boleros; bonés borze- nho; papel de seda; papel encerado; e restaurante); macho; molduras
correias de transmissão em geral; guina; otasá botinas; cache-cols; ca- papel estanhado; papel higiênico; graodes sob forma de móveis; mos- !
enxárcias; esferas para vedação; che-nez; calçados; calças; calcinhas; papel impermeável; papel linha d'á- truarios sob forma de móveis; mó.
lhas para vedação; fôrros para veda- calções; inclusive para esporte; carni- gua; . papei para desenho; papel para vais de cozinha; 'móveis de jarção; fugalaça; ga,chetas para veda,- sas; camisas de fôrça; camisas-pa- embrulho; papel para encadernação; dim; móveis de varanoa a móveis
ção; guarda-sol de. praia; guitas; lo- gão; camisetas; camisolas; camiso- papel para escrever; papel para ina- para consultórios.; móveis para hosnas em geral; mangueiras; mango- iões; carias de botas (perneiras); ca- pressão; papelão para qualquer fina; pitais; móveis para igrejas; móveis
para vedação; material de vedação pacatas; capas; capotesé carapuças papelinrcs para fins variados; pas- para rádio; móveis para sala de .lanem geral; molas para vedação; pálios; cartolas; casacos; casacas; casquetes sagens de papel ou cartolina; pastas tar; móveis para sala de visitas; mópestanas para vedação; tendas; tiras casulas; ceroulas; chales • chapéus de cartolina; promissórias em bran- veia para televisão; móveis para saia
' cintos co; radiogramas — papel de; recibos de espera; móveis para ve.culos (nau
para vedação; transmissão — correias chinelos; chuteiras; cintas;
de tambor; para vedação; tubulacões anturões; clergy-man; colarinhos rem branco; recipientes de papel; re- sendo parte destes); oratórios quanpara vedação; válvulas simples para coletes;
combinações;
corpinhcs cipientes de papelão; rweetas de pa- do móveis; otomanas; penteadeiras;
vedaçãa; vedação — artigos de,
ouécas; cueiros; calotes; dolrnans; pel; rôlo de papel; sacas de panei; poltrcnas; porta-abajounO sob forma
dominas; echarpes; espartilhos; esto- talão de catugrama.s; talão de im- de móveis; porta-chapéus, sob forma
Classe: 32 las; fantasias; fardamentos; fardas; grasses; talão de passagens; talão de de móveis; porta-cinzeiros sob 'forArtigos — Jorn.ais, revistas e publica- fraldas; -fraques; galochas; gandolas; promissórias; talão de radiogramas; ma -de móveis; porta-quadrcaaoo
ções em gera:; álbuns, prograrnas ra- gorros; guarda-pó; gravatas; hábi- talão de recibos; talão de telegramas; foima de móveis; porta-sapatos sob
diofônicos, peças teatrais e cinemato . tos; japonas; jaquetas; jaquetões; telegramas em branco; tubos de car- forma .de móveis; porta-ocasos soa
gráficas. — Artigos impressos a sa,_ lenços; libres; ligas; litigarias; luvas; tão; tubos de papel; tubos de pape- foi-ma de móveis; prateia: as forber. — Almanaquss; álbüns impres_ maillots; mandriões; manipules; lão; tubetes de cartão; tubetes dê pa- mando um móvel; psichés; potes; Ço...
aos; anuários; calendários; catálogos; mantas de uso pessoal; manteaux; pel; tubetes de papelão; vasas de car- fás; sumiers; roupeiras; travegseiros;
crônicas impressas.; designação . de mantilhas; mantos; martas; rnartitolina ou papelão.
várines sob forma de móveis.
•
filmes; designação de peças teatrais; ilhas; meias; meias confecções; moClasse: 39
Classe: 41
discursos impressos; fclhetos impres_ deladores; palas (ponchos leves); paaos; folhinhas impre ssas; histórias. ietós; pantuf as; paramentos; peig- Artigos: Artefatos de borracha e de Artigos: Substâncias alimentícias e
$malressas; índices telefônicos; jor- iloir ; pelerines; pelas quando vestuã- guta perda, a saber: anéis; argolas; seus preparados: Ingredientes ae
nais; livros; músicas; impressos; pro- rio; perneiras; percas; pijamas; peiti- aras; arreios; asse.ntos; bacia,;
alimentos. Essênc:as alimentícias, a
gramas de circo; programa de circo; lhos; peitos; polainas; ponchos; pu- ses; bicos; bocais; _Casos; braçadei- saber: abacate; abacaxi; • abio; aboprograma de rádio; programa de te- loveras; punhos; quépis; quimonos; ras; cabos; caixas; calços; câmaras bara; abricó; acarajé; acalca; açúlevisão; programas impressos; pro- regalos; renards; robes de , liambres de ar; exceto para veículos e má- car; agrião; aipim; alcachofra; aiospaganda impressa escrita; prospectos roupas brancas de uso pessoal; nau- quinas; •canudos; centros de mesa; parra; aletria; alface; alho; alirnenpas de baixo .; roupas para esporte; chapas; chicotes; chupetas; chuvei- tação para aves;" alpiste; ameixa;
impressos; escritos; prosas lmpres- "roupas para operários; roiaóan saias; rinhos; chuveiros comuns; correias amêndoa; amendoim; amido alimensas;
publicações
impressaS;
revistas
sandáliase
sapatos; sobre-pelizes; so- (exceto de transmissão; de máqui- tício;angú; araruta; arroz; aspargo;
impressas: romances impressos s; ro- lidéus; shorts;
hcoteiras; slaks; ao- nas e de vestuário); cubos; cunhas; assados; aveia; aves abatidas; aveteiros impressos de filmes ; roteiros
Impressos de peças teatrais; "acrijits.. bretudos; eatainas; soutiens; a-aeter; dedeiras; descansos; desintupideiras; lãs; atum; azeite; azeitonas; bacasungas; suspensórios; tailleurs; 'tala- discos para mesa; elásticos; ancas lhau; balas; banana; banha; batade
cinema; "scripts" de teatro;Lmbartes;
tiaras;
tangas; toucas; túni- tos; envolucros;
• sfe acts; estrados
"solapes"
de
televisão;
sueltos
- ta; baunilha; bertalha; beterraba;
cas; turbantes;
uniformes; vestidos; (exceto
tapêtes); esgunchos; fios;
biscoitos; bolachas; bôlos; bombons;
pressos.
vestimentas para trabalhadores; yes- exceto para tecelagem; e elétricos; buchos; caças alimentícias; cacau;
tuários; véus; visons.
Classe: 33
guarnições para móveis e similares; café; cajé; camarão; canela; canja;
lancheiras; lenads; maçanetas; ma- canjica ;caqui; carambolas; carameArtigos -- Financiamento, .crédito e
Classe: 37
noplas; .mochilas; • paras para buzi- los; carnes frescas;, sêca e em conInVestimentos.
nas; placas; pneumáticos; exceto de serva; castanha; cebola; cenoura;
Artigos — Roupas
de cama
e mesa,
má(exceto
uma e dapara
veícu
l os; p eaMs;
pon- cereais; cevada; cevadinha; chá;
Classe: •34 inclusive cobertores.
Toalhas
de uso
teiras
bengalas.
e guarcheiros alimentícios; chispe; chouriArtigos — Tapetes, cortinas e panos pessoal; panos de prato e análagos, da-chuvas); protetores (inclusive pa- ços;
churrascos; coalhada; côco; coassoalhados e paredes, linóleos, olea- a saber; — acolchoados para cama;
e mesa); recipientes; l e- gumelos; colorantes para alimentos;
cama
dos, "e encerados, inclusive para iria- acolchoados para cadeiras; acolchoa- ra
vestimentas- rodas; exceto de má- colorau; cominho; compotas; conditalações hospitalares, a saber: — ca- dos para poltronas; -coberta,s para quinas e de veículos; rodízios; sacos mentos
para alimentos; confeitos;
pachos; cortinas; cortinados; anca- cama; cobertas para mesa; coberto- (exceto de uso médico); saltos; sol- couve; cravo;
cremes; doces; clrops;
rodos para chão; esteiras para chão; ree; colchas; edredons; esfregões; lados; solas; suportes; tijelas; toa- enchova; espinafre;
essências; aliestores para janela; estrados pa da fronhas; guardanapos de qualquer telhas;
tubos;
vasos.
mentícias; extrato de tomate; extraChão; linóleos; mosquiteiros Para ca- ciclos; guarhições para cama; guarto de carne; extrato de fruta; erma; oleados; panos paraa assoalhos e nições para mesa; lençóis de qualClasse: 40
vanço; erva-doce; ervilhas; faisão
paredes; passadeiras; persianas mó_ quer tecido; mantas para cama; panos de prato e análogos; panos para Artigos: Móveis de metal; vidro ou abatido; farelo; farinhas alimentíveia; sanefas; tapetes. •
cias;
farinhas de cereais; farinhas
cobrir ou enfeitar móveis; panos para madeiras; estofados ou não, a saber:
.
.
Classe: 35 , • • cobrir alimentos; panos para cozinha; acolchoados para móveis; amoladas de mandioca; farinha de mesa; fade altar; toalhas de banho; para móveis; aparadores; armações rinha de trigo; favas alimentícias;
Artigos — Couros e peles praparados toalhas de
mesa; toalhaS de rosto; sob forma de móveis inclusive para féculas alimentícias; feijão; feijoaOu não, artefatos de couro e peles não toalhastoalhas
escritório; armários; assentos acol- da; fermento; fiambre; fígado; fipara banquetas.
incluidos em outras classes, a . saber:
choados; balcões sob forma de mó- gos; filhõs; flocos; frutas (in natura,
aliadores para ferramentas; antíClasse: 38
vais; bancos comuns; bancos de igre- secas, em calda ou em conserva);
lope — pele; de; antolhos para anibancos de jardim; bancos es- fubás; fungões ; galinhas abatidas;
mais; aparas; • argolas; aros; artigos Artigos — Papel, papelão e seus ar- jas;
garoupas; gelatinas alimentídas; gede couro não de outras classes; arti- telatõs, a saber: — Agendas em bran- colares; banquetas sob forma de mó- léias alimentícias; gergelim; giló;
gos de peles não de outras classes; co; álbuns em branco; argolas de pa- vais; berços; biombos sob forma de glucose; goiabas; goiabadas; gordubuffets; bureaux; cabides
arreios; bainhas; bandejas; boi — pel ou papelão; aros de papel ou pa- móveis;
forma de móveis; cadeiras de ras alimentícias; grânulos alimenta-,
peles; búfalos peles; caixas; ca- palão; balõec de papel para enfeitar; sob
cadeiras com rodas; cadeiras cios; grão de bico; guando; hopjes;,
murças; capas para álbuns; livros bilhetes de ingresso; bilhete; de pas- molas;
comuns; cadeiras de balanço; cadei- hortaliças; hóstias.; juliana; laranja;,
etc.; carneiras; carneiros — peles de; sacam; bobinas de papel; blocos pa- tas
barbeiro; cadeiras de dentis- laticínios; legumes; leite de cabra;
chapeleiras; chicotes; coelhos — pe- ra anotações; blocos para cálculos; ,ta; de
cadeiras de escritório; cadeiras leite de vaca (in natura em pó ou'
les de; coleiras; correames de para- blocos para correspondência; blocos
banho; cadeiras para enfêrmos; codensado); lentilhas; - língua; linquedas; correias não de °nutras cias- para desenhar; blocos para escrever; para
cadeiras para invalidei; cadeiras pra- guiça; lombo; louro; maçãs; macarses; dccinha a- peles de; equipamen- brochuras não impressas, cabogra- ra
paralíticose caixas sob forma de rão; mandioca; mangas; manteiga;
tos não de outras classes; estojos;. mas, papal de; caderrittas em branco;
caixas para rádio; sob for- margarina; marmeladas; mariscos;
fuinhas — peles de; linguetas; lon- cadernos escolares; Cadernos para de- móveis;
de móveis; caixas para televisão massas alimentícias; massas de totras — peles de;. inalas; maletas; senho- caixas de papelão; capas de ma
mate; massas para sopa; mate; mel;
mantas (não sendo vestuário) • marta panei para, doeumentos; capas de pa- sob forma de móveis; camas com melado;
miolos; miúdos de
camas com rodas; camas co- animais; milho;
— peles de; mochilas-, objetos pão palão para documentos; carteiras de molas;
mocotó; molhos alimentí'
de outras classes; painéis; palmilhas; papel; carteiras de papelão;; cartoli- muns; camas hospitalares; camas
cios; moluscos alimentícios; mortapastas; peles em bruto; peles parcial- nas; cartões de identidade; cartões de para enfermos; camiseiros; canapés; dela;
mostarda; nabiça; nabo; nocarrinhas; mesas (inmente preparadas; peles preparadas visitas; cartões em branco;- cartões ,ccantoneiras;
lu,
zes;
nós moscada; óleos alimentícios;
s
ive
para
refeições
e
para
escrinão de outras classes; pontas; pon- índices; cartuchos de cartolina, não
colchões; colunas; comodas; ostras; ovos cozidos; fritos ou quenteiras; perta-blocos porta-chaves; de outras classes- chapas de papelão Lama);
consolos; criado-mudo; cristaleiras; te; pão; pastilhas; patos abatidos;
parta-niqueis; porta-notas; proteto- para fins diversos; chapas planeará- discotecas
sob forma de móveis; ch.s- pessegada; pêssego; peixadas; peires não de outras c'asses; pulseiras; ficas; cheques em branco; duplicatas;
sob forma de móveis; divans; xes; pepino; pêras; pescados; pica
rabichos; raposa — peles de; reben- encadernações de papelão; envelopes; pensas
kars; pimentaâ pimentões; pipocas;
ques; recipientes: rédeas; sactlas; envólucros de papel; envólucros de dormitórios; encostos estofados; es- piraruçu;
polenta; padinés; presuncabelos; escano, escrivaninhas; essacos; al tos ; sal^ s ; selados; solados papelão' etiquetas; faturas; lóShas de preguiçadeiras;
estantes; estofamen- tos; produtos alimentícios; para, con•- para calçados; sc- es para tacos: su- c p lulese; fôlhas de papel; fôlhas
servar alimentos; pudins; queijos;
papelão; fôlhas índices:
dices; guardanapos tos para móveis;
portes ;terminais ; ti-colos;
de cama;
os; gabinetes
pa- quiabos; rabadas; rabanadas; rabaa•
Us; tubos; valises; vasilhames; viras de papei; imgresa.os.de .pap el ou' caa_ etageres; faldistóriestrados
aolina; lenços de papel; livros comer_ ra copa e cozinha; geneflexorios; note; rações alimentícias; rações bao
de calçados.
guarda-comidas; lanceadas para animais; repolhos
ciais em branco; livros de cantabili- guarda-casacos;
Cla.sae: 36
dada; livros fiscais em brama; ateres guarda-louças; guarda-discos sob for- rim; sal; salames; salsa; salsicha;
não impreasos; malas de papei o (); ma- ma de móveis; r'jarda-roupas; guar- sarinuiches; sardinhas; salga; soja;.
• Artigos — Artigos de sostuário, de Li- leMs
de papelão; mata-borrão; natas da-sapatos; guarda-vesSidos; mapo- sopas; sorvetes; • talharim; tapioca;
da sorte, inclusive de esporte, para
sob forma de móveis; mesas tempêros; toucinhos;
tomate; ton.
homens, senhoras e rara criancas, a fiscais; notas prcmissorias; ama_ tecas
(exceto de uso exclusivo em jogos); rões; alimentícios; tortas alimentfsaber: — abrigos quando vestuário; mentos de papel; papel absorventes; mesinhas;
mesinhas de cabeceira; cias; trigo; urucum; vagens; vinagre;
agasalhos; alpercatas; alvas; a.n a- papel almaço; papel alumminizado; mesinhas de
escritórios; mesinhas xaropes 'alimentícios; xaraues; >risguas; aventais; baby-doll; barretes; papel celofane; papel crepon; papel cam roda, (inclusive
para escritórios
pe; xuxu.
batas; batinas; bermudas; blusas; carta; papel de celulose; papel de li-
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preparado para tirar manchas; pasClasse: 42
tas para dar e conservar brilho; pasArtigos: Bebidas alcoólicas e fermen- tas para lustrar; pastas para polir;
tadas, a saber: aguardentes; anizes; pomadas para dar e conservar o bri.:
aperitivos; bagaceira; batidas; bebi- lho; pomadas para lustrar; pomadas
das alcoólicas não medicinais; bebi- para polir; pós para dar e conservar
das fermentadas não medicinais; bi- brilho; pós para lavar; pós para lilacervejas; trar; pós para polir; potassa; prepacachaça;
brandy;
ter;
Ouses; cidras; conhaques; fernet; ge- rados para dar e conservar brilho;
nebra; genebrita; gengibirra; gin; preparados para lavar; preparados
gringer alcoólico; graspa; Indrome asara lustrar; preparados para polir;
a_coolico; kirsch; 'ruminei; licores; preparados para tirar, manchas; preinarasquinhas; nectar alcoólico; pa- parados para tirar ferrugem; sabão
rati; pipermint; poches; quinados; comum; sabão de areia; saponáceos;
rum; sucos alcoólicos; vinhos; vodca silicatos para lavanderia; soda cáusuísque.
tica ;sulfato para lavanderia; tijolos para brilho e polimento; tinta
Classe
para lustrar e polir; tochas de cêra;
Artigos: Refrescos e á g uas naturais
vela de sebo; esparmacete,
estearina, etc.
e araria:ais: usadas como bebidas
nau inciuidas na classe 3, a saber.
Classe 47
,,st,tas gasosas artificiais, águas
gassaas naturais; águas magnesia- Artigos: Combustíveis, lubrificantes
nas naturais; águas nstuiais não me. e substâncias e produtos destinados
dicinais; bebidas espumantes sem à iluminação e ao aquecimento, a
álcool; bebidas não alcoólicas; essên- saber: — álcool-motor; álcoolasolidicias para refrigerantes; garapa; gin- ficado; aquecimento — preparação
ger-ale; groselhas; guaranás; halro- para fins de; azeite para lamparina;
mel como refrigerante; refrescos em benzina; briquetes para aquecimenrefrescos em pó; refrescos em xaro. to; briquetes para fogão; carburanpé; refrescos líquidos; refrescos ou tes; carvão vegetal ou animal; cêra
refrigerantes concentrados para; re- para iluminação; combustíveis em
frescos-pós para; refrescos prepara, geral; coque; essenciais para lubrifidos;- refrescos xaropes para; refrige- cação; fluídos combustíveis; fluidos
rantes; sodas; sucos de frutas para lubrificadoreS; fluídos para freio;
fluídos para iluminação; fluídos para
bebidas; xaropes para refrescos.
isqueiros; gás combustíveis; gás para
Classe 44
aquecimento; gás para iluminação;
Artigos: Tabaco manufaturado ou gás solidificado para corhbustão; ilu.
não. Artigos para fumantes, exceto minação; gas solidificado para compapel, a saber: — acendedores de ci. bustão; iluminação e aquecimento;
garros; boquilha para charuto ou ci.. gasolina; gléia para lubrificação;
agrro; cachimbos; carteiras de couro gorduras para lubrificação e ilumiou metal para cigarro ou charuto; nação; graxas lubrifica;ntes 1
Carteiras de couro ou metal para fu- nação; graxas 'lubrificantes; ilumimo ou rapé; charuteiras; cigarreiras: nação — preparação para fins de;
cigarros; lenha; lubrificantes de qualquer escigarrillios;
cigarrilhas;
cortadores de ponta de pécie; óleos lubrificantes; óleos amorcinzeiros;
• charuto; encapiltol preparado para tecedores; óleos para iluminação;
Cigarros; ervas para fumar; filtros parafinas lubrificantes; petróleo refinado; querosene turfa.
para piteira; fôlhas de fumo; fosforeira; fumo; isqueiros; mentol preClasse: 48
parado para cigarro; papelinho cortado e preparado paia cigarro; lia.. Artigos: Perfumarias — cosméticos —
piteiras; porta- de toucador — a saber: — absorvenlha para cigarro;
porta-cigarros; porta-fu- tes de uso em toucador — acetona pa..
Charutos;
tabaqueiras; ra toucador — afastadores de aeles
rio; porta-rapé; rapé;
tabaco manufaturado ou não, tubos das unhas — afiadores de laminas de
cachimbo ou rapé...
barbear — afiadores de navalhas —
águas de alfazema — água de sieleza
•
Classe 45
— águas de colônia — águas de laArtigos: - Sementes e mudas para a vanda — águas de quina — águas de
florie
a
agricultura, horticultura
rosa — águas de toucador em geral
cultura, flores naturais; germes para — água para embelezamento de pele
plantio; grão de sementeira; grinal, — águas para maquilagem — águas
da de flores naturais; mudas de perfumadas — alfinetes para cabelo
quaisquer vegetais; plantas em ge- — alisadores de cabelo — almíscar —
ral em vasos; sementes em geral almofadinhas de. cheiro — amido perpara plantio;
fumado — amoladores de lâmina e
navalhas — amônia perfumada —
Classe /46
aparelhos para cachear cabelo —
Artigos: Abrasivos para polir; águas aparelho para alisar cabelo — aparesanitária; alvaiade para limpeza; al- lhos para barbear — aparelho para
vejantes; amido para lavanderia; cortar cabelo — aparelho para escoanil areia fina para polimento; azeul var cabelo — aparelho para frisar capara lavanderia; baarilha para la- belo — aparelho para ondular cabelo
vanderia; boneca . de ara para poli- — raminhos para pó de arroz — atomento; briquetes para polir; bruni- matizadores de perfume — bandolina
dores; buchas para polir; cêra de laia- — barbas postiças (exceto carnavales daria; cêra para conservar brilho; cas) — batom — bigodes postiços (exepra para lustrar; cêra para polir; ceto carnavalescos) borrificadores
Composições para brilho; composições de perfume — brilhantina — saneadopara conservação de .móveis e utan- res de cabelo — carmin — caminados
alhos; composições para lavagem; de toucador — cêra depilatória —
composições para limpeza de móveis cosméticos — crayon para maquilae e'iensiXos; detergentes; esfregões gem — cremes para toucador — crepara polir; esmeril; esponjas de aço mes para massagens — cremes para
para polir; esponjas quimicamente pele — cheiros — cílios postiços — copreparada para polir; farinha para 'fanaes para cabelo — corantes para
lixívia; flanela guia; i camente prepa- cabelo — corantes para pele — corrada para, limpeza; fósforos; goma
de unha — cosméticos — crispara lavanderia; graxa para couro, tadores
tais para banho — dentifriicios — deSaPatos madeira, etc. •, giz para sa- pilatórios- — desodorantes — dissolpatos; hidróxido de sódio; lã de aço ventes para toucador — elixir para
para polir; • líquidos detergentes; Ji_ pele — emulsões para toucador — esxívia; lixa; massas para brilhar;
lt es D.,,10-9, unhas — essências permassas para lustrar; massas para ma
'das — extratos perfumados —
polir; material abrasivo para polir; fure
escôvas de toucador para banho —
plaina para lustrar: óleos para lus- escôvas
toucador para cabelos trar: óleos para limpar móveis e oscavas ra.
toucador para calos esutensílios: palha de. aço para polir cevaa dede
tcucador para pestanas -pano de sílex; pano de vidro; pano
puno quimica.mente escôvas de toucador para sobrance.
para esmeril;

Usas — escavas de toucador . para rou- sinas de calçados caixinhas de
pas — escavas de toucador para unhas música quando brinquedo — calçado

— estojos para manicure — estoloa
de barba — estojos para tratamento
de unhas — eter perfumado para toucador — estratos (perfumes) — ferros para frizar cabelo -- fios para

para bonecas — caneleiras para es..
porte — caniços para, pescas — carrapetas — carrinhos para crianças --É
carrocinhas de brinquedos — carro-.
séis — cartão impresSo para recortar
limpeza de dente — fivelas para ca- e armar — cartões para jogos
belo — fixadores para cabelo — fixa- chocalhos — clacina,s "/iara tiro ao aldores para bigodes — fixadores para vo — coletes para esgrima — confeti
cílios — fixadores para pestanas —
fontes de toucador — furmigações perfumadas -- ganchos para ondular cabelo — gelatina para toucador — geléias de toucador — geléias perfumadas — glicerina perfumada — gliccgelatina para toucador — goma para
gominas para toucador —
cabelo
grampos para cabelo inalantes perfumados — incenso — lá'nimas para
barba — lanolina perfumada — lança-perfume (exceto de carnaval) —
lápis para barba — lápis para bigodes — lápis para cílios — lápis para
maquilagem — lápis para lábios—
lábios para pestanas — lápis para
sobrancelhas — leites para embelezar a pele — limas unhas — liquidos
para uso toucador -- lixas para unhas
— loções para toucador — luvas para
banhos — máquinas para alisar cabelo — máquinas para cachear cabelo — máquinas para cortar cabelo —
máquinas para escovar cabeça — máquinas para secar cabelo — mucilagem para sobrancelhas — obreias
perfumadas — óleos de babosa —
óleos para banho de mar — óleos
para cabelo — óleos para pele (não
medicinais) — óleos perfumados —
onduladores de cabelo — papéis empoados para cabelo — pastilhas de
cheiros — perfumes — pentes — perfumes em geral — pestanas postiças
— petróleo para toucador — pinças
de toucador — pinças para pestanas
pinas para unhas — pihcéis para
barba — pirucas — pinturas para cabelo — bigodes — barbas e pestanas
-- pinturas para rosto — pé de arroz — pilidor de unhas — pomada
não medicinal para cabelo — poma-.
da não medicinal para a pele — pós
para limpeza dos dentes — pós para
polir unhas — pós para uso em toucador — pompos para pó de arroz
— preparados para cabelo — produtos para maquilagem — púcaros de
toucador — pulverizadores de perfumes — rêdes para cabelo — regenadores não medicinais do cabelo —
removedores de cutícula — rouge —
sabões dentifrícios — sabões para barba — sabões perfumados — sabonetes não medicinais — saboneteira —
"sachets" — sais perfumados — saqu i nhos de cheiro — secador de cabelo — "shampoos" — sobrancelhas
postiças — tabletes para limpeza de
unhas — talco perfumado — tesouras
para unhas — tijolos — para unhas
— tinturas para cabelo — tônicos capilares não medicinais — tranças de
cabelo — travessa para cabelo —
unhas postiças vaporizadores de
pó de arroz — vaporizadores de perfume — vaporizadores de talco —
talco de toucador — vernizes para
unhas — vinagres aromáticos.

Classe: 49
Art i aos: Jogos de tôda a espécie —
brinquedos e passatempos — petrechos
e artigos para fins exclusivamente
desportivos — a saber: aeroplanos de
brinquedos — álbuns para colorir —
álbuns para. recortar e ama — alteres — alvos para jogos e tiros —
anzóis — aparelhos de ginástica —
aparelhos de soltar pombos — armação para passatempo — armadilhas
para animais — armas de brinquedo
— arcos para jogOs assobios — automóveis para crianças — aviões de
brinquedo — balanços — halisas —
balões — baralhos — barbas tquarstitr
máscaras carnavalescas) — barras
para esporte — bastões para j ogos —
bi l aa ls i,d oi s -ias s•eighs" —
bola s, na-a quaisquer joNs — bolinhas
de gude — bonecas — bonecos — bu,

— copos de dados — cordas de pular
— cordas de tripa para pesca — cotoveleiras para esporta — coxeiras
ra esporte — cincas -- dados — dardos — deslizaaores -a discos para jo..
gos — dispositivos pára marcação de

jogos — divertimentos — dobadouras

para papagaio de papel — elástico
para ginastica — e/sonegas —
grima — espelhos mágicos para di-

versão — espingardas de brinquedo
— estojos de jogos
fantoches para
diversão — fateixas
ferramentas de
brinquedo — ferrinhos de engomar

para crianças — ficha,s para jogos
figurinhas para armar e para jogar
— fôlhas impressas para recortar e
armar — futebol de mesa — gangora
ias — gradeados para brincar — grades para ginástica — guisos para cri-

anças — halteres — bolas para iscas
artificiais — joelheiras para . esporte
— jogos de quaisquer espécie — lança-perfume para carnaval — linhas
para pescar — loterias — luvas desportivas (para boa,- basebol, etc) —

marcadores de "Score" — marionetes — máscaras carnairalescas — más.
cara para esgrima'
mesas exclust.
ssamente para jogos (bilhar, dama,
roleta, snoocker — xadrez etc) —4
miniaturas de quaisquer espécies para

brinquedo — mobilias ,de brinquedo —
móveis de brinquedo
papagaios de
papel e pano — paralelas para exercícios — passatempo
patins —
tinetas — paus para ginastica — paus
para jogos — peças de jogos —
draz de jogos
petiihos de esgrima
-- pelas de jôgo — Pesos para atletismo — petrechos para educação física — petecas — piões
plorras
pipas (papagaios) — pistolas de brinquedos — placard para jogos — pla-

nadores de brinquedo 1— protetores de
corpo para atletismo — protetores
para uso em esportes — quebras - cabeças — raquetes
recortes para
armar — rédes de caçador rêdes

de esporte — rêdes para jogos — rê.
dez para pesca — relógios de brinquedos
revólver dg brinquedo —
rifas — rodas quando brinquedo
rodas para jogos -- roupinhas para
bonecas — rugby — sapatinhos de
boneca — serpentinas, de papel para
carnaval — shoting hall — skis —
soldadinhos — tabela$ de bilhar —
tabuleiros para jogos a-- tacos de bilhar e snoocker — tamboretes para
jogos — tarrafas — tentos de jôgo —
tômbolas — tornozeleiras — trapézios
- trólas
vagonetes, de esporte —
varas para jogos — velocipides.
Classe: 90
Artigos — Crédito, financiamento e

investimentos.
NQ 871.95

LOMBARDO
Ind. Brasilleira
Requerente: Lombardo ' — importação
e Comércio de Cereais Ltda.
Local — São, Pulo
Classe: 4i
Artigos — Para assinalar — Açúcar
— arroz — amido -- alimentação de
aves e animais — banhas — cravo
— feijão — soja — lentilha — grão
de bico — canjica — trigo em grão

— ervilha — canela -- amendoim —
café — chá — farelo --- cacau — farinha de trigo — farinha de mandioca
- fubá — ' pimenta — paios — quiréca — milho — sal — fé lculas — frutas
sêcas — passadas e I cristalizadas

•
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N9 871.948

Fev2, eira de 1 .C69 141 7
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- faturas .- livros em branco - letras de câmbio - guardanapcs
papel
notas fiscais - notas Vacais
- notes promissórias - papei almaço - papel defea?Crever - papéis de
M lunzwiN •
• carta - papel de ofiçio - passagens
- pastas de papelão - papel de (iesenho - papel de embrulho - reci..' Inclalati'la 'Brasileira
bos - títulos e talões de cheques.
Classe: 50
Artigcs: Para d'stinguir cairo mar.
Requerente: Valter Luiz, Evangelista ca de serviços: Crédito
cambio Estabelecido em: Sao Paulo _ operações bancárias arn geral -- seClasze: 34 \puros - corretagens e garantia para
pagamentos de . cheques e cartões de
Artigos: Para, distinguir: tapetes.
crédito - seaviços,de ccniunicações e
Informações bancárias - ehtre matriz
N9 871.247-930
- agência _e entre 'filiais.
•
.k

,

-TELECONT A,
. areio e
Requesente: Banco do Cara
Indústria de São Paulo-S.A.
Estabelecido em: São . Pdulo
Classe: 17
Artigos: Para distinguir máquinas e
Instalações para escritórios e desenhos
em geral: Arquivos para 'correspandência - almofadas para carimbos
e para tintas -- abridores de cartas
- arquivos - apontadores - berços
para mata-borrão - borrachas brochas - canetas para desenhos
cortadores de papel - colchetes
carimbadores - cestos para papéis e
correspondência - classificadores clips - coladores - canetas - compassos - cofres -a canetas tinteiro canetas eatterográficas - datadores
com minas - descansos para lápis
e canetas - esquadros - espátulas
- furadores - fusins - fichários 2110 fitas para máquinas de escrever fichas para arquivos - máquinas para escrever - calcular e somar tintas gomadas - máquinas para
grampear - goma arábica - gonudores - grampeadores - grampos e
ganchos para escritórios - giz godets
- lápis - lapiseiras - malhadores
- máquinas e apetrechos para apontar lápis - mapotecas - metros para
escritórios e para desenhos - papel
carbono - perfuradores - partas
para escritórios com (echos de metal - porta-tinteiros - porta-lápis
- porta-canetas - porta-carimbos
- porta-cartas - porta-blocos - pea.
nas - prensas - pincéis - prendederas de papéis - percevejos - réguas - stencis - separadores para
arquivos - sinetes - tintas para escrever tiralinha - tintas para carimbos - tintas para dupl icadores tintas para impressão - tintas para
desenhos e aparelhos para tirar cópias - pastéis de tintas para eserever e desenhos - pastas de mesa máquinas de endereçar - máquinas
registradoras - máquinas de Visar
cheques - máquinas de proteger cheques - máquinas de contabilidade
- rná.quinas e aparelhos de selar cartas - elásticos • para papel - trinchas - refil para canetas esfexagráficas.
Classe: 32
Artigos: Para distinguir pa1,1,'ca;:ões
impressas : Agendas -.álbuns pi esaos - almanaques - anuários -apostilaS -- boletins - calendAçiOs catálogos' - carões de comunicações
- cartões de crédito impresso cartões de descontos - enciclopédias
- folhetos - folhinhas' - jornais livros impressos - músicas imPres•
sas - revistas e roteros impressas
- métodos de ensino - programas de
rádio - televisão e cinema - dicionários e caleçõgs de livros.
Classe: 38
Artigos: Para distinguir impressos
em geral - papéis e seus artefatos:
álbuns em branco - bilhetes -2a bloo% de papel - bandejas de papel e
• papelão - cadernos - caixas de papel e papelão - cartões comerciais
•
e de visitas - cheques - duplicatas
- debêntures - envelopes - etiquetas — embalagens de papel - fichas

- cartões de descontos - enciclopedias -- folhetos - folhinhas nais - livros impressos - musicas
impressas - revistas e roteiros impressos - métodes de ensino -- programas de rádio - telev'são e eme.
ma - dicionários e coleções de ti"-amos .
Classe: 38 •
Artigos: Para distinguir impressos em
geral- papéis e seus artefatos: Albuns em branco - bilhetes - blocos
de papel - bandejas de papel e papelão
cadernos - caixas de papei
e papelão - cartões comerciais e de
visitas - cheques - duplicatas - debêntures - envelopes - etiquetas embalagens de papel - fichas -- faturas - livros em branco - letras
.N? 871.251
de câmbio - guardanapos de papel
- notas fiscais - notas promissórias
- papel almaço - papel de escrever
- papéis de carta - pawel de oficio
- passagens - pastas de papelão -TEL.ECONTA
papel de desenho - papel de embra.
S;6 Paulo—Capital
lho - recibos - títulos e salões de
cheques.
Classe: 50 • Requerente: Banco do Cornarei° e Artigos- -^ra distinguir como marca
de,.-s: Q . s: crédito - câmbio
Indústria de São Paulo S.A.
operaçass bancárias em geral - seEstabelecido em: São Paulo
guros - corretagens e garantia pára
Classe: . 33
pagamentos de cheques e cartões de
crédito - serviços de comunicações
N9 871.952-955
e informações bancárias entre matriz - agências e entre filiaisa

TELESIOVIMENTAÇ—ÃO
Requerente: Banéo do Commércio e
Indústria de São Paulo S.A.
Estabelecido em: São Paulo
,
Classe: 17
Artigos: Para distinguir máquinas e
instalações para escritórios e desenhos emn geral: Arquivos para correspondência - almofadas para carimbos e para tintas - abridores de
cartas - arquivos - apontadores a
-bêrçospamtã-brchas
- brochas - canetas para desenhos
- cortadores de papel - colcheaes
- carimbadores - cêstos para papéis e correspondência - classificadores - clips - coladores - canetas
- compassos - cofres - canetas tinteiro - canetas esferográficas datadores com minas - desce usos para
lápis e canetas - esquadros - aspatulas - furadoras - fusinas - fichários - fitas para maquinas de
escrever - fichas para arquivos 'máquinas para escrever - calcular e
somar - fitas gomadas - máquinas
para grampear - goma arábica gomadores - grampeadores - grampos e ganchos para escritórios - giz
- godets - lápis - lapiseiras molha.dores - máquinas e apetrechos
para apontar lápis - mapotecas metros para escritórios e para desenhos papel carbono - perfurado:es
-- pastas para escritórios com fechos
- de metal - porta-tinteiros - posta-lápis - porta-canetas - portacarimbos - porta-cartas - portablocos - penas - prensas - pincéis
prendedores de papéis - percevejos
- réguas - stencis - separadores
para arquivos - sinetes - tintas
para, escrever - tiralinha - tintas
para carimbos - tintas para duplicadores - tintas para impressão tintas para desenhos e aparelhos para- tirar cópias - pastéis de tinta
para escrever e desenhos - pastas
de mesa - itaáquirlas de endereçar
- máquinas registradoras - máquinas de visar cheques - máquinas de
proteger cheques - máquinas de
contabilidade - máquinas e aparelhos ,de salar cartas - elásticos pais
papel - trinchas - relil para canetas esferográficas.
Classe: 32
Artigos: Para distinguir pul)licaçõet•
impressas: Agendas - álbuns imalmanaques - anuáxios
pressos
boleti ns - calendários
- apostilas
- catálogos - cartões de comuniação - cartões, de Crédito i:npres.n

N 871.956

TELEMOITIMENTAÇAO.
Sao Paulo—CapS:rard
Requerente: Banco do'Comércio e
Indústria de São Paulo S. A.
Locai: São Paulo
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

•--

N9 371.950

slo PAULO TiaLTON
Raiqueren te : Supercen tro Paulista ri ie.
Ltda.
Local: São paul()
Classe 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: Serviços de buffet,
téis, boites, garagem, exibição de til.
mea, teatros, espetáculos , galerias na..
ra supermercados, garagem e esta..
cionarnento de veículos.
N9 .871.961

'01•EXPAI R"

- Inchlatria

3r3ai1eira

Requerente: Drury's Distribuidora de
Produtos Internacionais
Local: São Paulo
Classe 42
Axtigso: Para distinguir: aguardena
tes, aperitivos, aniz, bitter, brandy,
conhaque, cervejas,
essências para,
bebidas, alcoólicas, genebra, fernet,
gyn, licores, kumel,
nectar, puncn,
pipermint, rum, suco de frutas ,iona
álcool, vinhos quinados vinhos aspamantes( vinhos, vermoutes, vodka 8
whisjy.
N9 871.962

SOTEPLAX

Requerente: Centro de Estudos Pe.
rinatais de São Paulo
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Para distinguir: revistas e
revista especializada de assuntos médicos especialmente recém nascidos.

•
Requerente: José da Costa Boucinnas
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Para distinguir como marca
para prestação de serviços inerentes
as profissões liberais de economia,
engenheiro e contador, compreendei.
do, em especial: Planejamento inclua,
trial, estudos de mercados, custos ia.
dustriais; organização, reorganização
e racionalização administrativa e téo..
nica de empresa e entidades, planos
financeiros e econômicos, estudos de
produtividade e outros correlatos.

N 9 871.958

Ns. 871.963/964

N9 871.957
114
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INDUSTRIA JIRAWEIRJI

4?)..S
Requerente: Fábrica de Etiquetas
Helvetia S. A.
Local: São Paulo
d4"
Classe 28
•
Artigos: Para distinguir: cápsulas de
material plástico n para garrafas, etiquetas de material plásticos e rótu•Requerente: Vitin S. A. - Indóstrf
los de material plástico.
e Comércio.
Local: São pauto
N9 871.959
Classe 10
Artigos: Para distinguir: cintos do
rarecos, escrotais elásticos, meia*
elásticas, ataduras, cintas abdon21.
HOTEL Sio 154113111
nets, cintos ortopédicos, grampos paiIIILTONT
ra suturas, suportes atléticos, sua.
pensórios atléticos.
s. •
Classe 12
Requerent , : Surrcentro Paulistânia Artigos: Para distinguir -artigos
armarinho: Fivelas, colchetes, pr
Ltda.
lhas, argolas, botões, fechos corre
Local: São Paula
vos, ilhosas, alfinetes de seguranç4'
Classes 33 - 41
garras e grifas de metal.
Titulo de Estabelecimento
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N 871.965

RODOMÓVEL
Rcquerente: Radcmóvel — Transpor_
tes .Radoviarios dç Móveis Ltda.
Local; São Paulo.
Classe 50
Alliaos; Pa:a distinguir como marca
de serviços .para transportes,
14 9 871.966
4;je.
afa
G7a.V

aaa,4)
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para bordar, para costura, crochet veia baralhos, bolas, bonecas, dados,
ou tricotagem, linhas em meadas ou enigmas, espingardinhas .para crianças fogóezinhes, jogas, patins, peças
novelos, retrozes.
de jogos, piões, redes, roletas, tabo_
N9 871.969
leiros da, braço de bilhar, vias ferreas de brinquaka bilhetes de
lotteria.

FA-PASTA

N9

871.975

MIN BRASILEIRA
Fr Á DO I SÓ NA
Requerente: Firace Peduti & 'Cia.
Ltda.
f.LitR'0;-áADIOBRÁZ
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Matéria prima para fabrica..
cão tia/ macarrão.
Requerente: Eletro - Radiobnaz S. A.
Local:a2São Paulo
N9 871.970
Classe 8, 11, 18 e 49
Frase de Propaganda

ESTORIL

demos; caixas de Papel; cartão; cari..
tolina; fôlhas de acetato de celulose;
fõlhas de papel; ptaelãa ou cartão;
livros em branco; 'papeis para ancadErnações; papel para filtrar; papel
impermeável; tuboS de papel; papéis
de carta; envelopes; faturas; notas
promissórias; duplicatas, recibos.'
• Classe: 32
Artigos: a Albuns; almanaques; anuários; boletins; catalogos; jornais; livros; peças teatrais e cinematográficas; programas de .radio e televisão;
publicações; revistas; folhinhas impressas.
• N9 871.980

N9 871.976

iswAstLEIRA

Roque_ .. Rodomóvel
Transpa
tes Rodoviários de Móveis Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprê.sa

Requerente: Antania Baroncelli
Local: São -Paulo
Classe 43
Artigos: Perua .% creme, pente e
xarnpoo-saboneaes, especiais, para
tratamento de perucas.

caR'

N° 871.971
•

Requerente: Septem — Segurança
Patrimonial e do Trabalho de
EmprèSas Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Como marca de serviço, de
acôrdo com o art.. 74 do C.P.I., ir ser
usada pela sociedade, em seu ramo de
comércio

N9 871.967

I'/9 871.981

Requer ente : Eletro — R adiobraz S.A.
Local:' São Paulo
Classes: 8, 11, 18 e 49
Frase de propaganda

TRANSPqRTADORA

MOR

N9 871.978

720
* INE). BRASILEIRA

IND.
Requerente: Medidores de Líquida,
Pra,tik Ltda.
Local: São Paulo
Classe 6
'Artigos: Máquinas para medir e en„
garrafar líquidos.

Requerente: Indústria e Comércio de
Jóias "Ninfa" Ltda.
N 871.972
Local: São Paulo
Classe 13
Artigos: Abotoaduras para punhos,
águas marinhas lapidadas alfinetes
para adornar vestuários de metal
IND. BRASILEIRA
preejoso, semi precioso ou suas imitações, anéis de adorno, balangandans, berloques, brincos, broches, co- Requerente: Comercial e Importalares, contas de • metais preciosos ou
dora Tridox Ltda.
semi preciosos, e suas imitações usaLocal: São Paulo
.
das como adorno, correntes de uso
Classe
8
individual para adorno, diamantes
lapidados, aameraldas lapidadas, me._ Artigos: Relógios de vigia, relógios
élalhas com santo, pulseiras, safiras carimbadar elétrico, relógios de parede ,de pulso, elétricos, de ponto,
lapidadas, topaios lapidados, turmadespertadores, cronômetros.
tinas lapidadas, turquezas lapidadas.
N9 871.973
No 871.968

EMULUS

• AXEL
IND. BrASII., EIRA

Req uerente: Linhanyl — Robinson
S. A. — Linha para Coser
Local: São Paulo
Classe 22
Artigos: Carthame, em fio ousem
ilha, estambre de seda ou de lá, fios
de algodão, fios de fibra sinaética,
juta, lã, linho, plástico, rama rayon,
seda natural para tecelagem ou uso
Comum, juta -em fio ou em linha, lã
torcida, linhas em meadas ou nove/as, linhas brilhantes, fios e linhas

'Requerente: Transportadora Rigor
Limitada
Local: Guanabara
ClaSse: 50
Artigos: Marca de sel viças
N9

1871.932

R I RANGI-PASSAGENS E Tutisvo LIDA
SA0 PAULO- CAPITAL

Requerente: Septem — Segurança
Patrimonial e do Trabalho de
Emprêsas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Título de estabelecimento
NI!

871.977-979 o-

Interessado: RiMangá — Passagem;
Turistno Ltda.
Titulo: Rimeingá — Passagens e
Turisino Ltda.
Classes: 33 e 50 — Título
N9

'

371.983-987

CBILRBEIO tf

Inddstria ;Brasileira

Requerente: Scheiby
Cia. Ltda,
Local:' São 'paul°
Assinalar: Abrasivos químicos; áciRequerente: SEPTEM — Segurança
dos;" adesivos carímicos; aguarrás; álPatrimonial e do Trabalho de
cool para indústria; alvaiades; amoEmprèsas Ltda.
níacos; anilin ; anticorrosivos quí- o
Local: São Paulo
micos; antife rugiriosos, químicos;
Nome Civil
antioxidantes q ímicos; benzinas; cal
virgem; corante químicos: desincrusN9 871.974
n•
tantas químico ; diluentes químicas;
dissolventes químicos; glicerinas para
IRDUSTRIA BRASILEIRA
indústria;, empermeabilizantes químicos; removedores químicos; secanELET'RG-RADIOBRAZ
tes químicos; soda cáustica tines; esRequerente: Septem — Segurança maltes; vernizgs; líquido acelerador
'UNO, BRASILEIRA
de pega para cimento; líqu'da amolePatrimonial e do Trabalho de
cedor de ferrugcm, na classe 1.
Requerente: Eletr3 ' Radiobrez "53.
Etnprêsas Ltda.
A assinalar; Alcatrão em bruto. amiLocal: São Paulo
Local: São Paulo
anto em bruto; 1 asfalto em bruto; beClasse 49
Classe: 38 tume em bruto; breu em bruto; cal
Artigos: Reroplanos, albuns impres- Aplicação: Albuns em branco; agen- em
caoliin em bruto; carnaúba
sos para recortar e armar, autoanó. das; bobinas e blocos de papel; ca- em bruto;
bruto; cèrà vegetal em bruto;
StPiCM —SEGURANÇA PATRIMVNIAL
.0 DO "Menu DE EMPRESAS LUA.

êrça-Nira
•••!'!".
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cola em bruto, coçantes vegetais e
bruto; p arafina em bruto; lã de vimi coal para indústria, alvaiades, amo-1
N9 871.994
,1
dissolventes quími coslirinas
; g ,.
ce
para
dro; xistos betuminosos na classe 4 -• ilíacos; anilinas, anticorrosivos quiindústria, impermeabilizantes químiAssinalar: Arg amassas • para amas micos; antiferruginosos químicos; ans•
químicos; benzina; cal
o
cos; remova:lares químicos; secantes
truçãd; cal para construção; asfaltai- ,tioxidantes
emantes químicos; desincrusquímicos; soda cáustica, tiner; esmalpara construções; betumes ,para cons- virgem;
PLUV:-.IOSTOP
tes;
vernizes .; líquido acelerador de
tantas
químicos;
diluentes
químicos;
truções; impeameabilizantes usados
pega para cimento; .liqn.do amoladadissolvantes químicos; glicerinas parai
pana construções; impermaabilizado- indústria;
dor de ferrugem, na classe 1
i mpermeabilizantes quími.Cndlstria 3ra silo ira
res lastra argamassas; massas . par a
paredes; lajes e fdrros; massas tos; removedores químicos; secantes
N. 871.998 -;
acústicas ou térmicas para ser apli- qu'micos; soda 'cáustica; tiner;
Scheiby & cia . Ltda.
cada em construções; materiais iso- maltes; vernizes; líquidos acelerador Requerente:
São Paulo
lantes para ser aplicado em canstru- de pega para cimento; líquido amo-, Assinalar:Local:
Abrasivos q uímicos; ácia
ções; ia de vidro p ara impermeabili- izeedor de ferrugem, na classe 1. dos;
adesivos químicos . ag uarrás, "l ,
zação e isolantes térmicos de lajes de
coal para indústria, alvaiades, amocoberturas; p rodutos betuminosos
N9 8'71.991
n í acos; anilinas, anticorrosivos quípara construções; produtos de base
micos; antiferruginosos químicos; anasfáltica; concreto celular; bloco de
tioxidantes q uímicos; benzina; cal,
concreto para uso em construções; lavirgem; corantes químicos; desincrus-; RequereW e : Scheiby & Cia. Ltda,
jes; forros; feltros asfálticos ininera;tantas químicos; diluantes químicos;!
CONTBOI1V
São Paulo
Usados usados em construções; tintas
dissolventes químicos; glicerinas para; Assinalar:Local:
Abrasivos químicos; áciespeciais anticoirosivas; tintas para
indústria; impenneabilizantes quími-;
proteger ferro e madeira; tintas em
tos; removedoreS químicos • se nt .1 dos; adesivos químicos, aguarrás, álinddstria Brasileira
geral para c onstruções; tintas para
químicos; soda cáustica; ' tiner; es- • cool para industria; alvaiades; amo. paredes; muros; portas; janelas; cainíacos; anilinas; anticorrosivos químaltes; vernizes; líquidos acelerador.' micos;
antiferruginosos químicos; anxilhos; vitraux; tintas impermeabilide
pega
para
cimento.;
liquido
amo-'
tioxidantes
f
químicos; benzina; cal
tantas, na classe 18
Scheiby & Cia. Ltda.
leoedor
de
ferrugem,
na
classe
1.
virgem; corantes químicos; desincrusLocal: São Paulo
A assinalar: Tintas para carimbos;
tantas
q
uímicos; diluentes 'químicos
tintas para desenhos; tintas para du-i Assinalar: Abrasivos
Ne 871.995
Aci-;
dissolventes químicos; g licerinas para
plicadores; tintas para escrever e tin- dos; adesivos -quiinices;químicos;
aguarrás,
indústria,
impermeabilizantes químitas para marcar, na classe 17
cool para indústria, .alvaladea,
cos; removedores
químicos; secantes
inatos.; anúuna, anticorrosivos
q uímicos; soda cáustica, tiner; esmalA assinalar: OleInaa; óleos para
0p 14 'T
pintura; tintas p lásticas e tintas ate-! mitos; 'antiferruginosos químicos; an-•
tes;
vernizes;
líquido
acelerador de
tioXidantes químicos; • benzina.; cal,
pega Para cimento; líquido amblecetaticas, na classe 28
Virgem;
.corantes
químicos;
desincrusX
dor
.InclaSstris
Brasileira
• de ferrugem, na classe 1
tantas químicos; tliluentes' químicos;
•
N9 871.988
dissolventes químicos; .glicerinas para,
N9 871.999
indústria; imparineabilizantes quími- Requerente: Scheiby cia. Ltda.
cos; re moved,ores químicos; secantes'
• Local São Paulo
quinaicos; __soda caustica; tiner; es- Assinalar: Abrasivos ruinneos; árimaltas; vernizes; líquidos 'acelerador dos; adesiveS químicos; aguarrás, álde- paga para , .cimento; líquido ,aino- cool para indústria:, alvaiades, amo-t ria 3:1
i.3 eira"
11.1t-ROT01,
.1:xedor ale .fetrugem„. na ;•classe 1. Matos; anilinas, anticorresivos químicos;
entiférrugintsás
químicos.;
Re q uerente: Scheiby & Cia. Ltda.
N9 871..992 •
• lloxidantes químicos; • benzina; 211Ind.15.E-,tria Brasileira
cal
'
Local: São Paulo
virgem; corantes' ,quimicos; .desincrus,
Assinalar: Abrasivos químicos; ácitantas químicos; dilu'entes químicos;
dos; adesivos q uímicos; aguarrás, 'áldissalvsntes químicas; ,gliberinas pare; Requerente: Seheiby & Cia. Ltda/.
Cl/011.051T
cool para aindústria, alvaiades, amoindústria; irnp ermeabilizantes qu'imi
São Paulo
níacos; anilinas, anticorrosivos quíaos;. re mavedores químicos; secantes; Assinalar:Local:
Abrasivos químicos; ácimicos; antiferruginosos químicos; 1111-químicos;
soda
cáustica;
dos;
adesivos
tines';
q
uímicos, aguarrás, áltiaii idantes químico:is; - benzina; ca,
Indastria Brasil
/maltes; vernizes; Líquidos acelerador cool „para indústria; alvaiades; amovirgem; corantes químicos; desincrns;de
pega
para
cimento;
liquido
amoinatos;
anilinas;
anticorrosivos quítantas químicos; diluenMs quimicos;!
' keedor de ferrugem, na /classe 1. micos; antiferruginosos químicos; kindissolventes químicos; glicerinas para'
ti oxidantes q uímicos; benzina; cal
Indústria; i mpeimeabilizantes quimia
N9 871.996
virgem; corantes químicos; desincruscos; removedores químicos: secantes, Requerente: Scheiby & Cia. Ltda.
tantas químicos; dilue:ntes químicos;
químicos; soda cáustica; tine*: es'dissolventes q uímicos; glicerinas para
São Paulo
maltes; Vernizes; líquidos acelerador Assinalar:Local:
indústria,
imp er,meabilizantes químiN
Abrasivos q uímicos; áciVEDA
de pega para cimento; líquido aino-,
cos; removedores químicos; .secante9
lecedor de ferrugem, na classe 1. dos; adeáivás químicos; aguarrás, álq
uímicos; soda cáustica, tiner; •esmala
cool pára indústria, alvaiades, amoInatietria Brasileira tes;
vernizes; líquido acelerador de
Matos; anilinas, anticorrosivos .quiN9 871.990
pega para cimento; líquido amolecemicos; antiferruginosos químicos;
tioxidantes q uímicos; benzina; cai
dor de ferrugem, na- classe 1
virgem; corantes químicos; desincrus-'
Re‘Merente.: Scheiby -eia. Ltda.
_
1 3 1/0 S h N
N9 872.000
• Local,: • São Paulo
tantas químicos; diluentes químicos;'
dissolventes químicos; g licerinas para Assinalar:"‘ Abrasivos q uímicos; áciI nMst ria Bsileira
indústria; imp ermeabilizantes quími- idosa adesivos químicos, a g uarrás, tira
ZIN0OPRI1'ÉR1
cos; removedores químiees; secantes Cool para indústria; -alvaiades; amoquímicos; soda cáustica; tiner; es- nia,cos; anilinas; anticorrosivos quíRequerente: Scheiby & Cia. Ltda. maltes; vernizes; líquidos acelerador micos; antiferruginosos •quimicos; an- .Indlístria Brasileira
de pega para cimento; liquido amo- tioxidantes • químicos; benzina . ; cal
Local: São Paulo
Assinalar: Abrasivos químicos; áci- lecedor de ferrugem, na classe 1. virgem; corantes químicos; .desincrus- Requerente: Scheiby 8z
Cia. Ltda.
tentes químicos; ffilnente- químicos;
dos; adesivos químicos; aguarrás, álSão Paulo
dissolventes q uímicos;"glicerinas para Assinalar:Local:
N9 871.993
cool para indústria, alvaiades, amoAbrasivos
químicos;
ácia
indústria; impermeabilizantesquími- dos; adesivos químicos, a
níacos; anilinas, anticorrosivos quíguarrás, álaos; Temoiredores químicos; secantes
micos; antifarruginosos químicos; ancool para indústria; alvaiades; amo:,
indústria, impermeabílizantes quími- ilíacos;
tioxidantes químicos; benzina; tal
anilinas; anticorrosivos
•virgem; 'corantes químicos; desincrusquinai:coa; soda cáustica, tiner; esmal- micos;
antiferruginosos químicos; an-;
PERSOST IN
tes; vernizes: líquido , ',acelerador 'de tioxidantes
tantas químicos; diluentes químicos:
químicos; benzina; cal
pega. para cimento; líquido amolece- virgem; corantes
dissolventes químicos; glícerinas pare
químicos; desincrusdor de ferrugem, ma classe 1
Indústria; impermeabilirantes quimi
Trldt1Strip.. 13±
tantas
q
uímicos; diluentes químicos;
11;,-...irgt • •
cos; removedores químicos; .secantek
d.Issolve.ites
químicos;
glicerinas para
• 1.79 871.997
químicos; soda cáustica; tiner; esindústria, im p ermeabilizantes químimaltes; vernizes; >líquidos acelerador!
cos; . removedores químicos; secantea
de pega para cimento; líquido amo- 14querente: Sclieiby & Cia. Lida.
químicos; soda cáustica, tiner; esmalMoedor de ferrugem, na classe
Local.:
São
Paulo
ROVEREX
1
tes; vernizes; liquido acelerador da
•
Assinalar.: Abrasivos químicos; 'acta
pega para cimento; líquido amolecedos; ariesives químicos; a guarrás, ál-:
N9 871.989
dor de ferrugem, na classe 1
Inda-stria Brasileira.
cool para indústria, alvaiades, amoníacos,; arillinas, anticorrcsivoS qui-'
N9 872.001
micos; antiferrugálosas químicos; án- •
GREO'BO1
liexidantes químicos; 'benzina.; cal Requerente: Scheiby & Cia. Ltda.
" PASÉIVOL RODOVIA "'
viagem; corantes químicos; alesincrusSão Paulo
tantas químicos; diluentes químicos; Assinalar:Local:
Ihdastria Brasileira
Abrasivos
;químicos;
áciIndustria
Brasileira
-dissolven
tes ,quimicas; glicerinas pare
adesivos químicos, -aguarrás, álindústria; impermeabilizantes •cfuími- dos;
cool Para indústria; alvaiades; an,qremovedores químicos; secantes ilíacos;
anilinas; anticorrosivos qui-,
Requerente': ., Sche,iby .8a 'Cia. Ltda. tos;
químicos;
soda
cáustica;
tiner;
esmicos';antiferrúginosos químicos;.an- Requerente: Scheiby & Cia. Ltda.,
Local: São Paulo
maltes.;
vernizes;
líquidos
acelerador
Local: São raulo
Assinalar,: Abrasivos • químicas; áci • pega para cimento; liquido amo- tioxidantes químicos; benzina; cal,
irirgem; corantes químicos; desincrus- Argamassas para construções; cala
dos; adesivos químicos; aguarrás, ti-- de
lecedor
de
-ferrugem,
na'
classe
.1.!
•
;tentes químicos; diluentes'químicos; asfalto; betnmes; para construçõe4
efflow.

nn• • si,
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VARIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro : cie 1969

tas a.strograficas; Castos geográficas; correntes; Indicadores de elevadores;
Cartas nautica.s; Chapas de aparelhos Indicadores de eseaparaento. Indicaleietricas; Cnassis; Cnaves automáti- dores de ,flexões; Indicadores de fôrcas; Chaves de alavancas; Chaves elé, ça motriz; Indicadores de nível; Intricas; Chaves magnetteass Chattadei- dicadores de pêso; Indicadores de
ras; Chuveiros elétricos; Ciclónica:os; pressão de gás; Indicalsoss de vácuo;
Cinetnatógratots; Clinametros; Ciosa- Indicadores de quantidade; Indicados
dores; Colimadores; Colorimetros eIC o- res de tensão; Indicadores, para moa
mandos à distancia; Cornbustores de tores; Indicadores para válvulas Ingás; Compassos texcsto para dese- jetores; Inseticidas a ao agrícolas;
1Brasi leira
nho); Comutadores; Condensadores; Aparelhos; Instrumentos de cálculos;
Contadores automáticos, Contadores Instrumentos de contrôle mecânico;
de rotação; Conversores; Coordenat6- Instrumentos de física.; Instrumentos
Instrumentos nánticou
Requerente: Eletrex S. A. Redes grafas; Congneteleiras; Cornetas elé- matemáticos;
tricas; Cometas para veículos; Cor- científicos; Intercomunicadores; Ins
Elétricas
rentes de agrimensura; Contadeiras terruptores; IsolodoreS; Isolantes
Local: São Paulo
de fotografias; Cristais de rádio; Cro- Fitas; Kalendoscópios; Lactoscópios;
Ceasse: 50
1:insta:eme:is; Cronograf os; Cronôme- Lâmpadas; Larnpeões; Lanternas de
Artigos: Atividades da classe
tos; Curvimetros; Densímetros; Des- pilhas; Lanternas elétricas, LanterClasse: 08
de uso doméstico; Despes- nas simples; Lareiras; Lesdmetros;
Artigos: Para distinguir: Abaixa_lue cascadores
ores; Diais; Disgra rias, Dm arn ó- Lentes; Lm etros ; Lin 'gr af os ; s
zes ;Abajoures; acendedores; Acumu- taci
Discos automáticos; Discos quidificadores; Lisintetros; Luchnea
ladores; Adaptadores; Aerómetros; metros:
fonógrafos; Discos gravados; Discos tros; Lunetas; Lupas; Lustres; Maças
Alternadores de corrente elétrica; para
cálculos; Discos sonoros; Discos ricos; Macrômetros; • Magnetógrafos;
Alto-tal antes; Amortecedores e" étriDistribuidares de eletrici- Manipuladores; Manômetros; Mapais
/O 872.002
coe; Amperímetros; Ampliadores; Am- telefónicos;
dade; Dispositivos mecânicos.. ou ele- astrográficos; Mapas de astronomia;
plificadores; Analisadores, Anéis de tricos
para
cortina;
Eis :dado, Mapas geográficos; lvfapas marítimos;
calibrar; Anemómetros. Ante nas; res; EcobatimetroS;Duchas;
EjeSores; Eletró- Mopas náuticos; Máquinas afiadoras,
Anúncios elétricos; Aparelhos acio- foro; Enceradeiras; Equipamentos
ele- de uso doméstico; Maquinas cinemanadores de moedas; Aparelhos aero- tricos; Equipamentos para sinalizatograficas; Máquinas cortadoras, de
fotogramétricos;
Aparelhos
amplifica,
YERRONIT
ção: Espelhos para instalações elétri- uso doméstico; Máquinas de fazer ca,.
doaes; Aparelhos calibradores; Apare- cas:
Espectroscópios; Espetógrafos; fé (de uso doméstico) Máquinas de
lhos cinematográficos, Aparelhos cos- Espremedores
de uso doméstico; 'Es- lavar legumes, de uso doméstico; Má( jndtistria BrasiiCin.
-mograficos; Aparelhos de agrirriensu - .quadros,
exceto para desenho; Esta- quinas de lavar pratoa, de uso domésro; Aparelhos de alarma; Aparelhos bilizadores
de pressão; Eseabilizado- tico; Máquinas de ilides ou picar carde alta, tensão; Aparelhos de ar re- res de voltagem;
Estactirnetros; Este , ne, de uso doméstico; Máquinas de
frigerado ;Aparelhos de assar; •Apaa nometros; Estereoscópios,
moer ou picar legumes, de uso dote
Esreograrelhos de astronomia; Aparelhos de
méstico; Máquinas falantes; MáquiEstereómetros;
EstereoplaRequerente: Scheiby & Cia. Ltda. cocção; Aparelhos de comunicação f°,sc-OPi°s;
Estereoptieons, EstensiSa nas fotográficas; Maquinas lavadOe
interna; Aparelhos de contrais de nimetras;
Local: São Patdo
metros; Estereoplanímetros; Esterco- ros, de uso doméstico; Máquinas limAssinalar: Argamassas para constru- calor; Aparelhos de controle de fôr- ticons;
EStensiômetros; Estetômetros; padoras, de uso doméstico; Máquinas
s
de tempeções; cal para construções; asfalto ça; Aparelhos de conrôle
spicadoras, de uso dernéstico; Maquie
Estilômetros;
truções; impermeabilizantes usados satura; Aparelhas de cortar frios (de Esticadores
Estrada de Aparelhos
ferro — Aparelhos
para nas registradoras, eXceto de escritópara construções; betumes para cons- uso doméstico); Aparelhos de enes- Estrada
de ferro —ontrôle de Es- rio; Máquinas marcadoras de passaem construções; impermeabilizadores i*ar (de uso doméstico) • Aparelhos de trada de ferro
gens; Máquinas marcadoras : de rou— Si
automáticas
para argamassas; massas para pare- engenharia; Aparelhos de engomarais
pas; Marcadoras automáticas; Marca-.
Estrada
de
ferro
S
-.
Sistema
de
(de
uso
doméstico);
Aparelhos
de
as,
para
des; lajes e fôrros; massas acinficas
sinalização para; Estufas de aqueci- dores elétricos; Matemáticos
ou térmicas para serem aplicadas em pargir; Aparelhos de evaporação;
trumentos; Medidores de altura;' MeAparelhos
de
experiências
científicas;
mento; Estufas para plantas; Endiô- didores
construções; materiais isolantes para
de comprimento; Medidores
Aparelhos
de
fermentação;
Aparelhos
metros;
Evaporâmetros;
Exaustores
serEm, aplicados em construções; lã de
distância; Medidores de.fórça; Mefisica. ; Aparelhos de fotodecalque; (exacto de máquinas); Experimenta, de
de vidro para impermeabilização e Aparelhos
de ovos; Exçonsômetrose Ex- didores de intervale; Medidores de
: de fotografia; Aparelhos dores
Isolantes térmicos de lajes de cober- de galvanoplastia;
de_incéndio; Fantoscópios; pêso; Medidores de 'pressão; MedidoAparelhos de geo- tintores
turas; produtos betuminosos para désia; Aparelhos de
Faroletess Faróis ;Fecha-porta auto.. res de rosca; Medidores de volume;
geometria; Apa, maticos:
construções; produtos de base asfál- relhos de iluminação,
, Fecha-portas pneumáticos; Medidores graduadas; Megaf o nes;
Aparelhos de Ferro eletrico
tica; concreto celular; blocos de son- instituto de beleza; Aparelhos
para soldar; Ferro pa- Megâmetros; Megaseópios; Mescladode
maereto para uso em construções: lajes; tar insetos (não agrícolas); Apare- ra passar e engomar; Fervedores; res; Meteorológicos Aparelhos; Heforros; feltros . asfálticos Mineraliza- lhos de medição; Aparelhos de obser- tiFilmadores; Filmes revelados; Fil- teoroscópios; Metronomos; Metros;
dos usados em construções; tintas
..antes
Aparelhos; Filtros autorná- Microfones; Micréanetros; MicroscóAparelhos de ordenha; 'Ana- ti.cos;
especiais anticorrosivas; tintas para vação;
Fios — Aparelhos elétricos; Fí, pios; Micrótomos; Miras de base;' Mirelhos
de
passar
roupas
(de
uso
doproteger ferroe e madeira; tintas em méstico); Aparelhos de pesar; Apa„ sica — Aparelhos de; Fitas metálicas; ras graduadas; Misturadores de líquti
geral para construções; tintas para relhos de proteção conaa acidente; Fixos dentados; FleXimeros;
t
Foca- dos; Moedores, de uSo doméstico; MN
paredes; muros; portas; janeias;•
gem de instrumentos óticos; »isposi, linetes (hidráulicaS); Mostradores;
Aparelhos
de
rádio;
Aparelhos
de
revitraux; tintas impermeabili- fritteração; Aparelhos de segurança Lisos para; Foca•izadores para Cama- Níveis; Objetivas fotográficas; OculOS;
Oscilógi•af os; Oxiladores;
zantes na classe 16
(inclusive de tráfego); Aparelhos de raS; Fogareiros (elétrico ou não); PC- Odômetros;
Ozonizadores; Ozonômetros; Ozonas.
sinalização; Aparelhos desinfetadores., pios:
goes (elétricos
ou
não);
FonendoscóFones; Fonográfias; Máquinas; -cópiosa Padrões; rainéis de apare
N9 872.003
não medicinais; Aparelhos de sons; Fon ógraf
os ; Discos; Fonograf os; Fo- lhos elétricos; Panelas de pressitot
Aparelhos de telecomunicações;
Apa
„
•
relhos de televisão; Aparelhos nometros; ,Fonoscópios; Formas
elé, Panelas elétricas; Pantômetros; Paras
foto- tricas; Fornos; Fosforoscópios; Foto- raios; passimetros; Pedômetros;
gráficos; Aparelhos fctogramétricos;
.alcadoreS; Fotofórnos, Fotografa teadores elétricas; 'Pesagem — ApaAparelhos tototelegraficos; Aparelhos dec
relhos para; — PeSagem; Instrunienr
— Máquinas; Fotograinetros;
gaseficadores; Aparelhos geoftsicos- cas
Fotoscópios; ,a'recalência — tos de; Pesos para balança; Picados
s' tometros;de,
de uso doméstico; "Pick-ups";
Aparelhos
hidromátros.
Aparelho
Aparelhos
Freqüência
—
Medidolimpadores (de uso doméstico); Ana- res de; Frequencímentos; Fusíveis — res
Pilhas elétricas; Pince.nez; PipetaS;
relhos meteorológicos; Aparelhos
Rase de; Risíveis — Chaves de; Ga - Pirômetros; Piroscópios; Pistolas
tirradores (de 'jatados' , de óleo): Apa, baritas;
Golactômetros; Galvanôme- pintar; Planírnetros; PI an isférial;
relhos ozonizadores;
Aparelhos
nau- troa;
térmicas; Gás — picos Plugs; PluviógrafoS; Pluvi ômetreta;
ticos_cientificos;
Apare'hos
pasteurizatroa; Garrafasde;
Gáslimpar
— Bombas
de; Pluvioseópios; Polarímetros; Polaritt,
dores; Aparelhos projetodes; Apare. Goa — Bombas para
tubas de;
Potenciômetross Prismas; Pres
lhos reatores; Aparelhos radiofônicos* Gas -- Bombas para provar Gás — cópias;
jetores cinematográficos; ,ProjetOrea
Aparelhos refrigeradores; Aparelhos'
filmes; ProjetoPes de imagens;
Efusõ de de
radiotelagraficos; Aparelhos reprodu- Contadores de Gás —'es
Projetores de luz; PropUlSores; Prutores de imagens; Aparelhos reprodu- Gás — Dispositivos para lavar;
mos;
Pulverizadores,' ruão de outrae
tores de sons; Aparelhos sinalizado- — Distribuidores de Gás — Fogão a
Quadrantes; Quadros de eleres; Aparelhos soldadores; Aparelhos Gás; Fornos a; Gasogénios; Gasóine- classes;
tricidade; Queimadores de óleo;
sonores; Aparelhos telefônicos. Apa- troa; Geladeiras;- Giroscópios • Globos Queimadores
elétricos; RaclioforteS;
relhos telegráficos; Aparelhos termos- geográficas para ensino' Globos ter- Rádios; Reatores;
Receptores — Apa'
tabas; Aparelhos toca-discos; Apare- restres para ensino; Glucômet-Nos•
•— Refletores; Refrigeradores;
lhos ventiladores; Apitos não de ou- Goniômetros; Graduadores; Graf relhos;
Reguladores autortiaticos; Registrado
iras classes; Aquecedores; Aritonôm.e- nos ; Grafômetros; Gra:onilas Gra- res
de aparelhos; Registradores de ar;
troa; Aspiradores -de pó; Assadores; mofones; Gravadores;
Gravimetros; Registradores
atmosfera; Registras
Aatoclavas; Automáticas Chaves; Da- Gravoscópios; Grupos conservadores* dores de neto; de
Reigistradores de preeterias; Balanças; Balcões frigoríficos; Harmonômetros; Hect5grafos; Recta- são; Registradore$
tempo;'
Balizas; Barógraf os; Barômetros; Da- granio; Hectoesteres; -Hectômetros* tradores de tensão; de
Registradores de
g
rafos;
Heliofonografos;
zunetros;
Batedeiras
de
uso
-doméstis
Helió
Requerente: Platzer S.A. Indústria co; Binóculos; Bitolas, Bobinas; Bom- metros; Helicó
tiragem; Registradores de telegrOs
arafo • Heliômetros • He- fo,
e Comércio de Refrigeração
digo, tráfegos Registradores de
bas
de
ar
'não
mecânicas;
Borboletas
lidrantes;
Hidráulicos
—
Aparelhos.
'
trânsito; Registradores de velocidade;
Local: São Paulo
•
Hidrobarômetros;
Hidragrafos;
automáticas;
Bules
elétricos;
Buzinas;
Assinalar: Prestação de serviços reRegistradores pare, veículos; RegistrOS
Hidostatos; Ridrotímetros• automáticos; Registros para água; Res
lacionados com a fabricação, canses-- Bússolas; Butirômetros; Caixas auto- metros;
Higrometros;
Hidroscópios;
Hipsônie:.
máticas
não
outras
classes;
Cali.de
,
transportes,
disgistros para canais; Registros paro
o
vação, manutençã
tribuição e manipulação de artigos e bradores;. Câmaras de aparelhos; Ca- tros: Hoãometros; • Holofotes; flori- gás; Registro lua; Registro para vamaras fotográficas; Cansaras frigori- s/antes artificiais; Incubadores ! Indi- por; Registros telegráficos; Ré guag3
, produtos da indústria de refrigeração ficas;
Câmaras . de cinema; Campai- cadores automáticas Indicadores de graduadas; Relays ou selais; Relógios
em geral. Assistência .técnica, servi- nhas elétricas:
Carregadores automá- teu sã g de, auto-circuito: In dica dores em .geral (inclusiveis solares); Reeços mecânicos em geral. Importação ticos; Carregadores
pneuma.ticos; Car„ de aparelhos elétricas: Indicadores de metros; Reostatos; Reotomo; Pesiu
e exportava da classe 50

eltainermeabilizantes usados, em construções; impermeabilizadores assa
Eragamassas; massas para paredes; lajes e fôrros; massas acústicas ou ter• snicas para ser aplicada em construções; materiais isolantes para ser
aplicado em construções; lã de vidro
para impermeabilização e isolante térmico de lajes de coberturas; prodasais
betuminosos para construções; produtos de base asfáltica; concreto ce' lulas; blocos de concreto para uso
em construções; lajes; fôrros feltros
asfálticos mineralizados usados em
• construçõe g ; tintas sspeciais ariticorrosivas; tintas para -protsger
• ro e madeira; tintas em geral para
• construções; tintas para paredes;
. muros; portas; janelas; caixilhos, vitraux; tintas impermeabilizantes; tintas para demarcação de estradas; da
classe 16

2t ;T2.O0
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tências; Retificadores; • Sismofones;
Sismógrafos; Selecionadores; Senióforos; Sereias de alarma; -Sereias de
aviso; Setas de sinalização (elétrica);
Sifões; Sextantes; Sinais de transito;
Sinaladores; Sinaleiras; da direção;
8incronizadores; Sinoscópios; • Sire..
nis; Sismofones; Sismoscópios; Siste,
ma de a,arnia; Sistema de comunicação; Sistema de contrõfa, Sistema de
sinalização; Sistema de .orn; Sist(3metros; Soldadores elétricos .; Soqueates; Sorveterias; Suportes de aparelhos elétricos; Tacómetros; 'Faqueia.
metros; Taxímetros; Telfones;
grafos; Telêmetos; Telescópios; Televisões; Televisores; Teodolito,- . Termofones; TermárnetroS não -clínicos;
Termoscópios; Termostatos; Tira-linhas; Toca-discas; Tornadffs;- Torneiras automáticas; 'Torneiras de compressão; Torradeiras; Torradores; Tostadeiras; Transferidores; Trânsito „ a
-AparelhoutmáicosderTn:
Tripés de aparelhos fotógraficos; Tu..
lbos acústico; Tubos "Conduits'a Vacuômetros; Válvulas de comporta;
VálVálvulas elétricas; Varas graduadas; Varigrafoa; Velocímetros; Ventiladores; Vibradores; Viscosimetros;
Voltárnatros; Voltímetros; Voluinetras; •
Volumenômetros; Wattom.etros; • Ziraoscópios.
N. 872.005
.. ~
iLakia.

, *)*
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Requerente: Confeitaria Erbom Ltda.

Classe: 41
.Artigos: Araruta — Aveia — Balas —
Baunilha — Ião — Bôlas — Biscoitos — Bolachas — Bombons — Pudins — Café — Chá — Doces —
rinha de
de Mandioca — Farinha de
Trigo — Leite — Leite em Pó — Leite Condensado — Manteiga e Queijo.
N. 872.006

CONFEITARIA

ERPOM
Requerente: Confeitaria Erbom Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41
Título de 'Estabelecimento.
N. 872.007;008

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Companhia SiderÚrgica
de Mogi das Cruzes — Cosim
Local: Sáo Paulo
Classe: 8
Artigos: Eletrodutos
Classe: 11
Artigos: Acessórios de metal de tubulações, cantoneiras de aço, molas

chatas de metal, molas redondas de
metal, parafusos de metal, rebites dé
metal, 'tubos de metal galvanizados,
tubos • de Metal para instalações de
ar comprimido, tubas de metal para
instaaçoes,,de caideiras, tubos de metal para instaiações.de gás, tubos de
metal liara insta,ações de gás, tubos
de rna.af para instalações de petróleo; tubas de- metal para instalações
de vapor, tubos de metal para instalações inciraulicas, tubos • de metal sem',
costura, tubos pretos de metal
Is, 872.009;013

0,IDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Companhia Siderúrgica
• de Mogi das Cruzes — Cm
Local: São Paulo
Classe: b
Artigos: Eletrodutos
'
Classe: 11
Artigos:. Acessórios de metal de tubulações, cantoneiras de aço, molas
chatas de -metal, molas redondas de
metal, p arafusos de metal, rebites de
metal, tubos de metal galvanizados,
tubos de metal para instalações de
ar comprimido, tubos de metal para
instalações de caldeiras, tubos de metal para instalações de gás, tubos . de
metal para instalações de petróleo,
tubos de metal para instalações de
vapor, tubos de metal para iniatalações hidráulicas, tubos- de metal sem
• costura, tubos pretos de metal

N° 872.011

Indústria Brasileira
.„
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
C/asse: 49
Artigos: Jogos, brinquedos, artigos desportivos e passatempos, a sabem-Álbuns
para recortar e armar, aviões, automó-,
vais, aros, argolas; bilhetes de loteria,
bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de
cartas, bolas, pára todos os esportes,
brinquedos em forma de animais, balões
de brinquedo, bilhares, brinquedos Mecânicos, brinquedos em forma de instrumentos musicais, brinquedos em forina
de armar, brinquedos em forma de ferramentas, brinquedos em forma de máquinas, brinquedos de corda e brinquedos
de borracha com ou sem assovio; carrinhos, carrocinhas, caminhões, cartas de
jogar, chocalhos, caneleiras para esportes, ,cartões para lõto, casinha de brinquedo, casinhas de armar, cadeiras de
brinquedos, carteiras e envelopes com
fôlhas para recortar e armar, calçados
para bonecos cordas para pular, clavinas para tiro ao alvo, copos de dedos,
caixinhas de música; dados, dardos, discos, dominós; espingardas de brinquedo,
espingardas de vento, estaqueinhas para
jogar, enigmas, engenhos de guerra de
brinquedo; ferrinhos de engomar, ferramentas -para crianças, figuras de aves e
animais, figuras para jõgo • de xadraz, fogões e fogõezinlios 4 - brinquedo, jogos

de futebol de mesa, joelheiras para esporte; ganchos para pesca, guizos rz3a
crianças; halteres; iôiôs, iscas artificiais
para pesca; jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete; linhas para
pesca, luas para box, para esgrima,
para jogador de pela, para jogador de
sõco; máscaras carnavalescas, inel?as de
bilhar, de campista, de roleta, de xadrez,
mobilias de brinquedo , miniaturas de máquinas, miniaturas cle utensílios domésticos; patins, patinetes, piões, petecas, peças de jogos de damas, planquetas para
ginástica, peças de jogos de dominó e
'xadrez, pelotas, , pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas
de atirar flexas, papagaios de papel, pa-nelinhas; quebra-cabeça em forma de armar; raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roleta , revólver de brinquedo; soldadinhos de chumbo; taboleiros para jogos, tacos de bilhar, tambores para crianças, tamburéus, tamboretes,
tenis de mesa, trens e vias férreas para
brinquedos; varas para pesca; varas para
soltar, vagonetes; zepelins; velocípedes,
confeti, serpentina
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tecedores, óleo para aquecimento, óleffl
trára lubrificação de gás, óleo para /ttÀ
minaçâo; petróleo refinado; querozenee,
substâncias destinadas ao "quecimentd.,,
1\11 872.014

Indústria Brasileiro'

Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Artigos e preparações para
conservar, polir e limpeza em geral, d
saber: algodão preparado para limpas
metais e móveis, anil, amido, azul da
Prussia e Ultramar para lavanderia, abra./
sivos quando para conservar e polird
barrilha, buchas para limpar e polirt
cera para assoalhos, -composições para
limpar maquinismos, cêra para lavanda.;
ria; detergentes; extrato de anil; flanelad
preparadas para limpar metais e rnóveisd'
fécula para tecidos, fósforos; goma para
engomar, goma para lavanderia e lavad
deira, graxas para calçados; líquidos para
tirar manchas e branquear roupas; óleet
para limpeza de carros; preparações para(
!Indústria Brasileira
desengordurar e branquear, pomadas para
=alçados, pasta para polir, preparados]
químicos para tinturaria e lavanderia
próprios para tirar manchas de roupasd
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
preparados para lavar, pós de brunir mos
Local: São Paulo
tais; soda para lavanderia, sabão em pde,
•'•
Classe: 48
Artigos: Agua oxigenada, água de co- sabão comum, saponáceos, sulfato del
lônia, água de 'quina, água de rosas, soda, silicato de sódio, soda cásuticat
tijolos de polir; velas.
água de alfazema, amônia perfumada;
batons, brilhantinas; barbas artificiais,
N'': 872.015
bigodes artificiais; cilios artificiais, cremes para a pele, cosméticos para a pele,
carmim; cheiros em pastilhas, desodorantes:depilatórios, dissolventes; estojos de
escôvas, essências, extratos, esmaltes para
A=„;
unhas, escôvas para o cabelo, dentes,
-cílios e unhas, fixadores para so cabelo;
glicerina perfumada' para uso cre toísesador, grampos para o cabelo; incenso;
Indústria Brasiieiro3
lapis para maquilagein, loções, loções
para barba, líquidos dentifrícios, lixas
para unhas; óleos para o cabelo; perucas, papéis perfumados, perft¡rnes, petróReguei-ente: Cia. Illtragaz S/A •
leos, pentes, pomadas para a 'pele, pó de
Local: São Paulo
arroz, pastas dentifricias; rouge, redes
Classe: 44
para o cabelo;, sabões e sabonetes perfumados, sais perfiimados, sachetes; talco Artigos: Acendedores de cigrarros e chá.)
perftimado, tinturas para, o cabeio, tijo- rutos, aromanzadores para fumantes; bõl.
los para unhas; unhas artificiais; verni- sas para fumo, tabaco a rapé, boquilhas)!
zes para unhas , vinagre aromático; xarn- cigarros, charutos, cachimbos, eigarr/.0
pú; enroladores de cabelo elétricos, ;,:ass-,., Shas, cinzeiros; folhas de futno, filtro
para piteiras , fosforeiras, fumo manufad
relhos de barbear elétricos.
turado ou não; isqueiros,-papel de cigatw
N9 872.013 ro (já cortados e a venda em tabacad---rias), palh ia para cigarros, piteiras, pond
teiras dé cachimbos, porta-charutos, por-)
ta-cigarros.
N' 872.016

Indústria Erasileiro
Requerente: Cia. •Ultragal,
Local: São Paulo
Classe: 47
Indústria t,ra.liteiro
Artigos: Combustíveis, lubrificantes,
substâncias e produtos destinados à iluminação e ao aquecimento, a saber:
alcool motor, azeite .? . rst. Janaparinz.,-; carPeque ,.../ te: Cia Ultraaaz S/A.
vão mineral e vegetal, cera para ilumiLocal: São Paulo
nação, combustíveis; fluidos de iluminaClasse: 41
ção; gás, gasolina, geléia é gordura de Artigos: Alcachofras, aletria, alho, aâd
petróleo, .graxas para lubrificação; le- -pargos, açúcar, alirnímtos para animaiso
rN3'; nafta; óleo lubrificante e para amor- amido, amendoim, • ameixas, • amêndoa

o

f"
.

--

rtraruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azei- blicações em geral,. programas radiofôte, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, nicos, programas televisionados, peças
teatrais e cinematográficas; revistas.
balas, biscoitos, bombons, bolachas, bau. tilha; café em pó e em grão, camarão,
N° 872.019
"anela em p'Su e em pó, cacau, carnes,
, travo, cereais, cominho, creme de leite,
k:reines alimentícios, croquetes, compotas,
:cangica, coalhadas, castanha, cebola, conidimentos para alimentos, colorantes,
'chouriços; dendê, doces, doces de frutas;
espinafre, essências alimentares, empalas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate; farinhas alimentícias, favas, féculas,
Indústria Brasileira'
Coco, farelo, fermentos, -feijão, figos,
:rios, frutas sécas, naturais e cristalizalas; glicose, goma de mascar, gorduras,
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
rânulos, grão de bico, gelatina, goiaLocal: São Paulo
ada, geléias; herva doce, herva mate,
Classe: 18
4 iortaliças; lagostas, línguas, leite, leite
ondensado, leite em pó, legumes em Artigos: Alfanges, alvos para armas de
.; tonserva, lentilhas, linguiça, louro; mas- fogo, armadilhas para caçar animais, ar.tas alimentícias, mariscos, manteiga, mar- mas armas de fógo; bacamartes, baio! arina, marmelada, macarrão, massa de netas, balas, buchas para armas de fôgo;
41,omate, mel e melado, mate, massas para canhões, canhões de apeado, carabinas,
rningaus, molhos, moluscos, mostarda, cartucheiras para cartuchos de balas,
`Inortadela; nós moscada, nozes; óleos co- cartucho á para armas de guerra, cartuJtne,stiveis, ostras, ovas; pães, paios, pra- chos para armas de caça, chumbo de
linés,
pimenta, pós para pudim, pickles, caça; çspadas, espingardas, conforme a
,
ixes, presuntos, patês e petit-pois, pas- estrUtura, espolêta, espremadeiras; fuas, pizzas, pudins; queijos; rações ba- sis: alvos e protetores de miras para
lanceadas para animais, raizes alimenti- canhões, pistolas, polvorinhos, projéteis
não explosivos; revólveres
•:tias, requeijão; sal, sagú, sardinhas, sanMuiches, salsichas, salames, sopas calaIP 872.020
Otadas, sorvetes, sucos de tomate e de
: Trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para aliinento de animais e aves, torrões, toucinho; R
vinagre.

1.

-

-

It1

N° 872.017

,Indústr ia

Brasilera
i

Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Móveis em geral, de metal, vi'Oro ou madeira, estofados ou não: arMários, acolchoados para móveis, almolados; bancos, balcões, berços, biombos;
"amas-poltronas; cadeiras para clinica
'Médica, cadeiras para enfermos, cadei'tas, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas,
't onjuntos para terraços, sjardins e praia,
tonjuntos de armários e gabinetes, con[Pintos para copa e casinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
balanço, caixas para rádios,. colchões;
'dispensas, discotecas, divãns; éspreguicaMeiras, escrivaninhas, estantes; mesinhas,
- 'InOveis especiais de hospital„ móveis es"peciais de escritório, móveis de uso em
'casas comerciais (vitrinas, cadeira de
dentistas, cadeira de barbeiro), mesas
Vara operações, mesas para curativos,
'
imóveis para rádios, molduras para quadros; poltronas; travesseiros.

-:

•

N9

872.018

Indústria Brasileira'
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Álbuns; impressos destinados à
leitura; folhinhas impressas; jornais; pu-
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N , 872.025

N°.. 872,021

SURP —INTERNATIO
N.AL LTDAN
Requerente: Surf — International Ltda.
Local: São Paulo'
resa.
Artigos: Como norne de eMp

Indústria Brasileira

•

Requerente: Esquadrias Copacabana
Ltda.
Lcal: Guanabara
• Classe 16
Artigos: Esquadrias para construção.

•

N" 872.022

,

L,OLIMAR,
Requerente: Comercial e Administradora
Lolimar S/A.
Local: Santos
Classe: 50
Artigos: Para distinguir e proteger prestação de serviços de administração de
bens e corretagens, orientação de empreendimentos e organização regional de negócios, mediante participação, comissão
ou remuneração, podendo ser socia quotista ou acionista de quaisquer outras
sociedades.
1\1' 872.023

Requerente: Toyota Jtdosha Kogyo
Kabushiki Kaisha
Local: Japão
Classe: 6 e 21
Artigos: das classes.
N° 872.028

Indústria Brasileira

Requerente: Faenza S. A. Indústria e
Comércio de Tecidos
Indústria israsiieira
Local: Rio de Janeiro — Estado da
Guanabara
Classe: 36
Requerente: Cia. Ultragaz S/A.
Artigos: Artigos de vestuário e roupas
Local: São Paulo
feitas em geral: agasalhos, anáguas, berClasse: 17
mudas, blusas, blusões, calças, camisas,
Artigos: Accessorios e componentes de camisolas, combinações, cuecas, saias, caartigos de escritório, almofadas para tia- sacós, jogos de lingerie, tnaiós, paletós,
tas, apagadores de tinta e lápis, aponta- pijamas, saldas de banho, shorts, ternos
dores para lápis, aparêlhos para reproe vestidos.
duzir ditados e semelhantes, aparelhos
duplicadores de manuscritos, aparelhos
N° 872:024
duplicacrores de desenhos, para escritório,
aquarelas, arquivos, bandejas umedecederas para copiar cartas, bêrço para
mata-borrão, borrachas para apagar tintas; canetas, canetas esferográficas, canetas-tinteiros, canetas de metal precioso e semifprecioso , caixas registradoras
de dinheiro, carimbos, carimbos manual
de relêvo para papel, chapas para transferir desenhos por meio' de perfuração, Requerente: Heitor Herculano Cabral
cofres, copiadores de- cartas, era ions,
Barbalho
compassos paradesenhos; escaninhos para
Local: Guanaban,
papéis, espátulas para cortar papel, esClasses: 33, 41 e 42
quadros para desenhos, estojos de tintas
Titulo de Estabelecimento
de marcação; facas para cortar papéis,
Objeto: Bar, Boita e Restaurante.
fichários, fitas de máqui...las de escrever;
índices para arquivos: qis para desenhos,
872.026
goma preparada para papelaria; umedecedores de selos para envelopes; lápis
de dit , lápis comum, lapiseiras de metal
comum; máquinas de apontar lápis, máquinas de escrever, máquinas de somar
e calcular, máquinas perfuradoras de
cartões, máquinas apagadoras de cartões, máquinas tubuladoras de cartões,
marcadores de livros, móveis de aço
;Iam escritórios, a saber. mapoteca, fichários, cofres e arquivos; multi-copiadores; papel carbono, palhetas de pintor,
pastas de cartolina para arquivos, pegadores de papel, penas de metal comum,
pesos para papéis, papel estencil, pincéis
para desenhos pintumz, prensas manuais; réguas de madeira e de metal
para escritórios, táboas para multiplicaRequerente: Editorial America S/A.
ção e duplicação, tintas para escrever,
Local: Panamá
tintas para pinturas- de quadros, tintas
Classe: 32
,
gráficas, tinteiros.
Artigos: Incluídos na classe.

.

9

N 872.027

DO
Requerente: Jose Kataife e Ruben Menasce
Local: Buenos Aires — Argentina
Classe: 36
Artigos: Lenços: de ásoar , para cabeça
e pescoço; cache-nez e cache-cols.

N9

872.029
•c1g5

I
Ç.50,,xví0,°

(0)
Requiente: Rodequipo — Recuperação do
MáqUinas' S/A.
Local :1 Guanabara
Artigos: Nome Comercial.
N°, 872.030

N9

Requerente: Rodequipo — Recuperação
de Máquinas S/A.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Rectiperaçã'o de máquinaa.

N° 872.031

Requerente: Tecnomecânica Norte S/A.
Local: Ceará
• Classe: 8
Artigos: Aquecedores de água.
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872.038

7-seatittat 2001
Requerente: Empresa Fluminense de
Diversões Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Diversões Ltda.
Classe: 50
Artigus• RestaUrante.
N y 872.033

Indíistr:a Brasileira

Requerente: Polar S. A. Indústria,
Comércio e Agricultura.
Locai: Rio Grande dá Sul
Classe: 43
Artigos: Aguas gasosas artificiais, águ as.
gasosas naturais, águas magnesianas n acurais, águas naturais não medicina s,
garapa, ginger-ale, groselhas, guaraná s,
refrescos em geral, refrigerantes, soda s,
sucos de frittes para bebidas, xarop
para refrescos.
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dência; desenhar é escrever; cade
netas; caixas de papelão; capas n
papel ou papelão para documento
cartões de identidade e de visita
cartões inaices; ' chapas planográt
cas; cheques; duplicatas; envelope
envolucros de papel ou-papelão; et
quetas; faturas; livros de contabil
dada; mata-borrão; notas fiscais; Ia
tas promissórias; letras . cle câmbi,
talões de recibos; cabogramas e tl
legramas. N9

cálculos; correspondAncia; desenhar,
e escrever; capas de papel ou papC.f,,;
Ião para documentos; cartõeS de
Identidade e de visitas; cheques; d
plicatas; envelopes; etiquetas; fat
ras; livros de contabilidade; nOtit
fiscais; notas promissórias; letraS
câmbio; blocos de recibos; cabog
mas e telegramas.
N9 872.048-050

872.043
-

r

BUREAU DE SERVIÇOS
-REPRESENTAÇVES LTDA
r-

Requerente: Bureau de Serviços e
,Representações Ltda.
: - Local: Bahia
• . Classe: 83
Artigos: Título de estabelecimentc

N 5 872.039

. N 9 872.044
xequerente: Casa Editôra Vecchi
Local: Guanabaid
Classe: 32
Artigos. Incluídos na ciasse.

BUREAU DE SERVIÇO

•

E REPRESENTAÇOES

N° 872.034

Requerente: Casa Editôni Vecchi Ltda.
Local:" Guanabara
"
Classe: 32
Artigos. Incluídos na .classe.
1\19 872.035

.

i

__.

Requerente: A. Rodrigues . da Conceiçã ). Requerente:
Bureau de Serviços e
Local: Rio de Janeiro.
Representações Ltda.
Classes: 8 e 13 — Titulo
Local: Bahia
.
' Classe: 50
Aplicação: Para distinguir serviço
N 9 872.040
de natureza comercial e técnica,
reprodução de impressos, desenhca
plantas e similares, inclusive o fornecimento de materiais.
•
N9 872.045
'ta
.

..
PIDUSTRI A

.10

.

BAI-1 IA

DA

D E •MAMA
,
. ON

1,1

BA

N9 872.051-053

.;

S/

A

S

i%

A

7

Re q uerente:_Dymo Industries, Inc.
Local: Estadc2' Unidos da América do
Norte
Classe: 8
Artigos: Aparelhos para gravação e
estampagem em relêvo; aparelhos de
imprimir e picotar; matriz (molde);
para imprimir caracteres tipográficos; aparelhos para cortar fitas e
aparelhos para imprimir em repetição . etiquêtas de mareação.
Classe: 17
Artigos: Aparelhos para imprimir em
repetição etiquêtas de marcação; máquinas gravadoras (gofragem) para
gofrar letras:, caracteres e símbolos e
seus acessórios.
Classe: 38
Artigos: Fitas de papel; etiquêtas de
marcação, bobinas de papel e rótulos

1,
.-I

Requerente: A. Rodrigues da Coacelça )
•
:,
Local: Rio de Janeiro
Classes: 8 e 13
Titulo
Requerente: Indústria de Mamona Requerente: Dymo Industries, Inc.
, da Bahia S.A. Imbasa
Local: Estados Unidos da América do
N° 8'72.041
Local: Ba,hia
Nome de Empresa
Classe: 8
RecMerente: Manufacturas Antonio
Artigos: Aparelhos para gravação e
Glassol S/A.
N9 872.046
estampagem em relé yo; aparelhos •cle
Local: Barcelona — Espenha.
imprimir e picotar; matriz (moldes,
Classe: 6
para imprimir caracteres tipográfi,
Artigos: Incluídos na classe.
cos; aparelhos para cortar fitas C
1
1k 1 M R 'A S A
aparelhos para imprimir em repetição etiquêtas de marcação.
N" 872.036
Requerente: A. Roclriguei da Con1,..
Classe: 17
ceição
Artigos: Aparelhos para imprimir em
___ jnd. 64.44 .'
Local: Rio de Janeiro
marcação;
,
, repetição etiquêtas
Classes: 8 e 13
quinas gravadoras (gofragem) par
Titulo
gofrar letras; caracteres e símboló
. Requerente: Indústria de Mamaria da
e seus acessórios.
N9 872.042
. Bahia S. A. "Imbasá"
Classe: 38
Local:
Bahia
..
Artigos: Fitas de papel; etiquêtas clO
Requerente: 'Joaquim de Souza Correia
_
Clase:
4
marc,ação;
bobinas
de papel e rótu105,.
Local: Guaanbara
Aplicação: Para distinguir: ..-óleo de
• Classe: 50
mamona- em bruto ou parcialmente
N 9s 872.054-055
Atividade: Conjunto musical. /
preparado. N
9 872.047
N 872.037
'W

.

»as Avenida

Os Sete Unheiros

Rian
Sorvetes
tspuneve
Requerente: Nair Teixeira
Local:' Guanabara
Classe 41
Artigos: Sorvetes.

Requerente: Aspeb Associação de
Poupança e Empréstimo da Balta. •
Local: Bahia
Classe: 50
Aplicação: Para assinalar prestação
de serviços de poupança; empréstimos; financiamentos; investimentos;
planejamentos; construções; 'administração de bens; orientação; lançamentos; serviços de crédito.
Classe: 38,
Aplicação: Para distinguir: semi.impressos a saber: agendas; biihates
de ingresso e de passagem: , blocos
para anotações: cálculos; correáaon-

POCKET
.

,

I nd.

INVE X :
,
Bnae . ...

Requersnle: earios, Senna',---. Local: Bahia
':Classe: 32
Aplicação: Para assinalar -.nn indica- ..equerante: Cooperativa dot
dor proflssional de endereços e tecultores de Encantado Ltda..
' lefones.
Local: Rio Grande do rSid
Classe: 41
Classe: 33
.
Aplic-çá,:.: :.IP2 : `a assinalar semi :m- Artigos: Erva mate; farinha$ P1.
_
' :"--- '
::nss•-• g iss; blocos para amai:ações; I em geral; banha; salame; pr.esurit.in

r isalsicha; mortadela; linguiça ; toucihor carne de porco salgada; bacon;
defumada ; produtos sumos;
rCostela;
rações balanceada S para animais e
t. especialmente paras urnos; bovinos e
aves.
Classe: 42
.
• Artigos: Vinhcs timos; brancos e
rosados; vinhos compostos; vinhos
espumantes; cervejas, ver mouth ; quinado; fernet; cognac; rbum; uisque,
bitter; aperitivos; ag,uarcisntes; amargos; aguardentes compostas; licóres;
gin; absinto; kummel; ; anizette; geai:rabi-a; anis; kirsch ; marasquino 'e
vodca.

N9

N9 638.558-23:4/64

-

ELIDO TOÜR"
IND. BRASILEIRA

Requerente: S/A. Comercial de
Miudezas
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: Camisas

PORTO ALEGRENSE
CID. BRASILEIRA
eKequerente: Indústlia e Comércio de
Roupas Portoalegrense Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigo: Na ,classe
N9

N9 648.172-21/5/64

644.072-29/4,

TRANSAUT O COMERCIAL E
CONSTRUT ORA LIMITADA.
Requerente: Transauto Comercial e
Construtora Ltda.
Local: São Paulo
Artigo: Nome Comercial
N9- 644.227-46/64

N9 638.963-30/3/64

'MANINHA"

Urnnos Anteriores
rt9 629.057-22/1/W

Fevereiro de 1959

DIÁRIO OFICIAL (Seção IH)

1424 Wrça-feira 2&

ARCO-SPECTRON
Requerente: Arco S/A. Instituto
Fármaco Biológico
Local: Suíça
Classe: 3
Artigo: Na classe
N9 638.964-30/3/64

/ Requerente: Brasprensas — Rockwell
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigo: Na classe
No 632.965-24/2/64
CHENILIUTDIA
Ind.
Requerente: "Chenilandia" Tecelagem e Confecções de Chenile
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 34
Artigos; Tapetes
N° 636.329-16/3/64

Requerente: Indústria Eletromecânica Maninha Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigo: Na classe
N9 645.682-12/6/64

° ALIZABEM

g

£nd,

DIFOSFIO
Requerente: Arco S/A. Instituto
Fármaco Biológico
Local: Suíça
Classe: 3
Artigo: Na classe

Requerente: Cosméticos Alizabem
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigo: Na classe

'JOGIRAMA

"WI AR g Et::

•.

tte. IBRASLEtRA
Requerente: Markel — Eietrônica
Limitada
Local: São Paulo
Classe: s
Artigo: Na classe

reequerenter IndúStria Química C
Farmacêutica Schering S/A.
Local: GUanabara
Classe: 3
Artigo: Na classe

'THE—FALCON.5"`
Sao F--)a IQ

Requerente: Pedro Calil
Local: São Paulo
Classe: 33
Artigo: Título

CLUB OA FAIVILIA CRISTÃ'
'Requerente: Citrillo Martip.
Local: Guanabara
Classe: 33
Artigo: Título
N° 650.14-4/6/61

N° 640.051-5/5/64

JOMA

.ndiletria Erastletra

Ind.

Brasile=

Requerente: Comissária de Despachos Jogirama Ltda.
Local: São Paulo
Classes: '33 e 50
Artigo: Insígnia

Requerente: Metcearia "Jorna"'
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigo: Na cla5se

No 645.849-13/5/64

No 650.435-4/6/64

JOGIRAMil

HOSPITAL E WEB.
NIDADE MODELO DI
MEDIA SQNOCABANA

IND. BRASILEIRA

N9 637.479-18/3/64

Indústria Brasileira

N° 645.848-13/5/64

'REV- 13 R A S°

Requerente: ;Estabelecimento
Gráfico Bignardi S/A._
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: ,,adernos

R M=3

N9 650.066-9/7/64

N9 641.330-8/4/64

leiVÍACC

Requerente: Teias — Técnica de
Empreendinientos Imobiliários
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classes: 33 e 50
Artigo; Titulo
—
N° 647.359-22/6/64

IND. BRASILEIRA

629.939-31/1/64

BRASPRENS A S— ROCKiÁráLL,
In dtts tri a 'Brasilei ra •

HEIA -airtCNICA
DE EXCPRESITD1WT OS IMOBILLRI OZ

Requerente: Rey -- Bras Sociedade
Brasileira de Revestimentos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigo :Na classe

Requerente: Comissária de Despachos Jogirama Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Passagens em geral

N9 641.897-14/4/61

No 646.633-18/5/64

"GRAMO—BRAS
,Ind. Brasileira-,

"TUBARMA
Ind. Brasileira

Requerente: "Gramo — Bras Grampos c 1‘.1c7:?s 1-,, -zustriala Ltda..
Local: F."áo Paulo
Classe: 11
Artigo: Na crassa.

Requerente: Armaçõe-, Metálicas
Tubarma Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigo: Na classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0,16

Requerente: Hospital e Maternidade
Modêlo da Média Sorocabana
Sociedade, Anônima
Local: s io Paulo
Artigo: Nime Civil
N9 671.512-13,11/64

." Niedner
Local: Rio de Janeiro

Requerente: Mary

CIAM 22

Artigo: Na classe

