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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXVII - N 9 44

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTI-UAL
Seção de Adm:-:stração
Expediente de 3 de março de 1969
Divers:is
Benedito Salgaio Amorini oio pedido de cancelamento do seu pieposto Sr. Roland Marçal) - Can-1
zele-se como reg erido.
• .- _

Grupo de Trabalho
Expediente de . 3 de março-de 1969
Marcas Deferidas
lola 604.167 - Errege Eroegé
importação e Comércio Ltda. el. 2.
Na 597.011 - Mabel - Abel da
cl. 3.
Camara Martius
Na 597.291 - Sylveth de
Pinho senra - el. 32 - (com ex:.
'alusão de publicaçõis em geral e
propaganda).
N. 597.509 - LUP LGP Comércio e R,epreseitaçaes S. A. el. 41.
NO' 599.280 - As5rao - Associação Brasileira de Cegos - cl, 46. (com exclusão de etc.)
N. 599.297 - Satis
Satis Comercial e Industrial Lida. - el. 2.
Caieiras - Produtos
N. 9 600.588
de Toucador Caieiras Ltda - cl. 48.
N. 9 600.588 - Caieiras - Produtos de Toucador Caieiras Ltda. el. 48.
N. 9 602.913 - Show
Fábrica de
Cigarros Caruso S. A. -- cl. 44. N. Y 602.925 - &nide' - Union
Carbide Corporation - ci. 28.
N.9 602.932 - Diplomat - Rolf R.
Lehmann
el. 49.
N, 9 6i2.949 - Lareira - Hal] Móveis e Decorações Ltda. -- el. 40.
N. 602.950 - Aresta - Iai1 Móveis e Decorações Ltda. - cl. 40.
N. 9 602.961 - Aquincol - Us-Med
do Brasil S. A. Indústrias E'arma...•
eêuticas - el. 3.
N» 606.833 - Chiarelli - Cerâmica Chiarelli S. A. - Cl. 16 (com exclusão de vasos,
N. 9 607.524 - Fingrip
Burndy
do Brasil Conetores Ltda. - el. 8.
N, 9 607.541 - Magifix
Masao
Ukon - ch. 17.
N. 9 607.542 - Cedato -- Madeiras
Cedam Ltda. - cl. 4.
N.° 608.303 - Nebratex - Nebratex Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.
el. 12.
N. 9 608.96 2- Unitexti' Federação ides Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo - cl, 32 - tc01/1

QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO -E MO

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
exclusão dos artigos indicados pela
seção).
N.9 609.930 - Edi - Edi Emprésa
de Implementas Industriais Ltda. cl. 6. - (com exclusão dos artigos
indicados pela secai))
N. 9 609.932 - Edi - Edi Emprê.sa
de Implementos Industriais Ltda. cl. 8 - (com excluSão dos artigos
indicados pela seção).
Título de Estabelecimento Deferido
N. 9 600.930 -,-- Galeria Boulevard
- Capri Imobiliária Ltda. - el. 33
- Art. 97 t).. 9 1.
N-, 9 607.327 - Casa Camargo Arthur de Camargo - ci. 11 - Art,
97 n. 9 1.
N.9 607.371 - Mercado 'Uauá M. Garcia S. A. Engeaharia e Comércio - cl. 33 - Art. 97 n. 9 1.
N. 9 607.780 - Fazenda iista Alegre - Dr. Luiz Carlos Pereira Barcl. 33 - Art. 97 oi 9 1.
reto
N. 9 607.811 - Edifício Tasmania
- Condomínio d °Edifício Tasmania
- el. 33 - Art. 97 n. 9 1.
N. 9 608.678 - Atel Assistência
Técnica de Elevadores - José Carlos P. Almeida - el. 33 - Art . 97
n.9 1.
N. 608.933 - Edifício Ceci-Peri
- Emiti° Blay, Mário dos Santos
Peixoto, Venturini Venturi, Waldemar dos Santos Gonçalves e Altar
Bencjon , Zylbersztajn - cl. 33 Art. 97 n. 9 1.
N. 608.943 - Acaraã - Rodoviaria Acaraú Ltda. - el. 33 Art.
97 n. 9 1.
Insígnia Deferida
N. 9 607.246 - Gal - Cal Publicicl. 33 - Art. 95.
dade Ltda.'
N.9 607.573 - Arena São Paulo Arena São Paulo Arquitetura, Engenharia, Administração Ltda. -- -cl.
33 e 25 - Art. 95.
Exigências
Termo com exigência a cumprir:
N. 607.822 - Agência de Viagens
e Turismo Tropical Tours Ltda.

Serviço de Reep,'
Informação e Expedição
Expediente de 3 de março de 1969

Diversos
'• Amo S. A. Indilústria e Comércio
(no pedido de prorrogação da patente MI n. 9 2.596) - Prorrogar .ise
Bernardino Giusti ea Cia. - (no
pedido de prorrogação da patente
MI n» 2.597)
Prorrogaa-S.
Fábrica de EnoLradeira Comerciai
Bandeirante Ltda. - ( n o pedido de

prorrogação da patente MI n, 9 2.635)
- Prorrogue-se.
The Singer Man ufacturing Company (no pedido de prorrogação da
.pat. MI n.9 2.698) - Prorrogue-se.
Cia. J. M. S. Industrial (no pe.
dicio de prorrogação da pat. MI n.9
4.279) - Prorrogue-se.
Duracour S. A. Indústria e Comércio - (no pedido de prorrogação da pat. MI n. 9 4.356) - Prorrogue-se.
Cia. Industrial de Conservas Alimentícias Cica - (no pedido de
prorrogação da pat. MI n. 9 4.361)
- Prorrogue-se.
Moplast S. A. Indústria e Comércio - (no pedido de prorrogação da
pat. MI n. 9 4.369) - Prorrogue-se.
Moplast S. A. Indústria e Comércio - (no pedido de prorregacfo
pat. MI 11. 9 4.370) - Prorrogue-se
Bozzano S. A. Comercio) Industrial e Importadora - (no pedido de
prorrogação da pat. MI ri» 5.753
- MI 11.9 5.754) - Prorrogue-se.
Sociedade Industrial de Produtos
Sanitários Ltda. - (no pedid ode
prorrogação da pat. MI 0. 0 5.767)
-- Prorrogue-se.
Valery Perfumes do Brasil S. A.
(no pedido de prorrogação da pat.
MI 11. 9 6.769) - Prorroguo-se.
Beco Dama S. A. Indústria e Comerei° de Bebidas - (no nedi(.t) de
prorrogação da pat. MI 11. 9 5.788)
- Prorrogue-se.
Iris Silveira Monich (no pedido
prorrogação da pat. MI n. 9 5.840,
- Prorrogue_se.
Iris Silveira . Monich - (no pedido
de prorrogação da pat. MI n. 9 8C
- pat. MI n» 5.842 - pato MI n.9
5.843 - pat. MI 11. 9 5.844 pat.
MI n. 9 ,5.845 - pat. MI 71. 9 5.846 pat. MI n. 9 5.847 - pat. MI n
5.848 - pat. MI na 5.349 -- nat.
MI n. 9 5.850 - pat. MI n. 9 5.859 pat. MI n .9 5.860 - pat. MI na
5.861 - pat. MI 11. 9 5.862 - pat.
MI 11. 9 5.863 -pat. MI n. 9 5.864 -pat. MI n. 9 5.865 - pat. MI n.9
5.866 - pat. MI 11. 9 5.867 - pat.
MI 11. 9 5.868 -- pat. MI n, 9 5.869 pat. MI n. 9 5.870 - pat. MI n.9
5.871 - pat. MI ri. ? 5.872 -- Dat.
MI n. 9 5.8734 - pat. MI
.871.
- pat. MI n. 9 5.875 0 - pat. MI ri.?
5.876 - pat. MI ri. 9 5.877 - pat.
MI n. 9 5.878) - 'Prorrogua-se.
Sociedade Industrial de Produtos
Sanitários Ltda. - (no pedido de
prorrogação da pat. MI n. 9 5.918)
- Prorrogue-se.
Sergio Luis de Souza Cipullo
(no pedido de prorrogação da pat.
MI n•9 5.530) - Prorrogue-e.
'Miguel de Oliveira Madeira de
Sreitas - (no pedido de prorrogação da pat. MI za.9 á.596) - Prorrogue-se.

Reinhard Jakel - (no pedido de
restauração da pat. PI n. 9 62.499) Concedo a restauração.
(no pedido de
Eduardo Gott
restauração da pat. PI n. 9 63.885)'
- Concedo a restauração da pat.
n. 9 63.885) - Concedo a restaura..
ção.
Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionado sconvidados a
comparecer a êste Departanunto
prazo de 90 dias, a fim d .4etuar O
pagamento da taxa final e retirareal
o certificado, de acôrdo com o De.
ereto 11. 9 254, de 28.2.67.
N. 585.043 - Costa Nogueira 8c
Cia. - 390.848.
N. 9 585.217 - Transporte Harmo.
na Ltda. - 390.849.
N. 9 585.327 - General Electric S.
A. - 390.850.
N. 5E35.656 - Lavandaria Automática Regina Ltda. -• 390 851.
N. 9 585.659 - Panificadora e Con•
feitaria Brasporto Ltda. - 390.852.
N. 9 585.704 - Pan-Brasil Ema.
mendas Aéreas Ltda. - 29.853.
N. 585.727 - E.I. Du Pont do
Nemours And Company -- 300.854.
N. 9 585.824 - Madeireira Tocantins Ltda. - 390.855.
N, 9 585.981 - Riser Irrigação 3.A. - 390.856.
N. 9 587.147 - Falcon Lock Co.
Ltd. - 390.857.
N. 9 587.336 - Travemig
Trato.. res e Veículos de Minas Gerais Ltda.
- 390.858.
N. 9 587.341 - Rádio Horizonte LI.
mitada - 39.859.
N.° 587.350
Touring Club da
Brasil - 390.860.
N.9 587.782 - Artefato sde metal
Brasinort Ltda. - 390.861.
N. 9 590.031 - Depósito de Mates
riais para Construções Ltda. 390.862.
N. 9 592.784
M. Soares Ss
Ltda. - 390.863.
N. 594.846 - Moinho Kayaka Ins
cliáRi•r'a e Comércio Ltda. - 390.864.
N 9 598.416 -- Ind. de Artefato.%
Plást i cos Prudente Ltda. - 290.865.,
N.9 598.644 - Ind. de Conservas.
Pichino Ltda. - 390.866.
N. 9 599.182 - Incorporadora Los
-rena S. A. - 390.867.
N. 9 600.703 - Irmãos Piazzaluaga
Ltda. - 390.868.
N. 9 601.053 - Sonemil Calçadoll
Ltda. - 390.869.
N. 9 603.496
Laboratório Nitra.
farm S. A. - 390.870.
N.9 608.279 - F.N.I. Fábrica Na.,
cional de Implementos S. A. -390.871.
N. 9 609.611 - Simca do Brasil 3,
A. Industrial de Motores, CaminhõeS
2 Automóveis - 390.872.
N. 609.931 - Edi Emprêsa de Inb.
plementos Industriais Ltda. 390.873.
N. 9 610.133 - Produtos Roo/1e Qui..
m i cos e Farmacêuticos S. A. 390.874.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

lEir Quinta uca e
As Ncpdru; oes Publicas de.entnsar I ia Seção de Co-

EXPEDIENTE

VeTão

municações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação,.

,OEF'ARTAMENTO DE

1.?69

-- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas Sem prévio

fMPRENSA NACICNAL

DIRETOR GE

. • Para evitar inutrrupção na
remessa das órgãos oipciers a te'novação de assinatura deve ser
C.EPE DA 15E0.0 DE REOACAO
;solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARAES
,trinta (30) dias.

R AI

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHErx!, DO SERVIÇO DE eu8....dAç6iza
As reclamações pertinentes J.
B. DE ALMEIDA CARNEIRO
matéria retribuida. nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
'SEÇÃO
de Redaçã.o, até o quinto dia útil
OARArIA,AAA~
Vedar de oubEcodAdA do oxpedlento
subseqiiente à publicação no
NacIona . da Propolodadwinducteld, do Minlató,10
a
Órgão oficial.
a. ,c1C...tria, • d.o Corrsã•clo
Lae

450

• A Seção de Redação fundona.. para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

ktresec.

REti Oftcrs cc Deparsamtnta

ae

van.renaa

Nacional

ASS N ATél RAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Na- parte superior do encle.
rêço estão consignados o- número
do talão de registro da assinatura
e e mês e e ano em 'pne findará.
- As asswaturas i das Reparti,.
çõés Públicas serão anuais e deverão ser renovadas laté 28 de [evereiro.

Capital e Interior:
- Os originiais. devidamente
Capital e Interior:
autenticadas, deverão ser dactilo - . Semestre
..... NCr$ 13.50 - A remessa de ivulôres„ semNCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois. em uma! Ano
NCr$ 27.00 pre a favor do TesoUreiro do De.
NCr$ 36.00 Ano.
f:)-artanterrto de lrnpensa Nau°.
face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
f
nal, deverá ser acompanhada ch
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00 esclarecirrizrztos gear to à sua apli.
Ano •-• e.*
•,-.• • NCr$ 39,00 • In°
sarvaclas por quem de direito.
'cação.
NÚMERO AVULSO
• As assinaturas podem ser
-- O preço do número avulso figura na última página de cada- Os suplementos às ediçõe:
tomadas em qualquer época do
dos órgãos oficiais Sá
serão
reme.
ano, por seis meses ou um. ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01. lados aos assinante4 que os soli.
e:cceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,04 por ano, se de anos anteriores. !citarem no ato da lysinarura.
sempre Serão anuais.
N9 610.291 - Qif Química Inter..
.:ont nialtne 19gãi
continental Farmacêutica Ltda. -390.875.
14.9 611.03a - Granja Sudoeste Limitada - 390.076.
N.9 611.041 - Rodoviária N. S.
le ralar= Ltda. .1-- 390.877.
N.9 611.052 - Incauta,' Lnobiliária
Caraelsen Contador Ltda. - 390.878,
N. 611.063 - Farmácia ia S. das
Graças Ltda. - 390.879.
N.0- 611.228 - Ccmara - kaência
de Transportes Ltda. - 390.880.
N. 611.267 -- Tortuga Cia. Zoatécnica Agrária - 390.881.
N.9 611.268 -- Tortuga Cia. Zoocécnica Agrária - 390.882.
N9 611.272 - Tortuga Cia Zoo;écnica Agrária - 390.883.
N.9 61.1.280 - Tortuga Cia. Zoo,
;écnica Aviária - 39.884.
N. 611.281 - Tortuga Cia Zootécnica Agrária - 390.885.
N.9 611.384 - 'The Norwich Pilarcaacal Company - 390.886.
N. 611.463 - Japejú Artigos de
Papelaria Ltda. - 390.887.
N. 611.498 - Organização Jequi.
,ay de Artigos Domésticos e Materiais Elétricos 'Ltda. - 390 888.
N,9 611.528 - Organização Jequi`a.y de Artigos Domésticos e Materiais Elétricos Ltda. - 390.889. N. 611.589 - Darini's Papéis para
Embalagens Ltda. - 390.890.
ar, 611.592 - Irmão sAguilar Importações e Representações Ltda.
- 390.891.
N9 611.788 - Carlili Bolsas Ltda.
390.892.
N. 611.845 - Confecções Montaiverne Ltda.. - 390.893.
N.9 611.915 - Pedro Lairentino
Kunzler & -}alhos - 390.894.
N.9 392.309 - Sady Sedas S. A. -=
190„a95.
N.9 445.768 - Irnporta,ç.ão, e Exportação Oceancenturyco Ltda. 390.896.
13,9 446.225 - Socimbra Comercial
- Imobiliária Brasileira Ltda. 390.397.
119 479.710 - Confederação das
famílias Cristãs - 390.898.
N9 558.045 - Mercearia, Janda Limitada, - 390-899.

N 9 603 6'86 - Tortua Cm, Zra téc119 559.017 - Beler do Brasil S.
nica Agrária - Reg. 390.925.
A. - 390..900.
N 9 603.805 - Farmácia Cruzeiro
N.9 565.847 - De Mil= Ci na'acia Ltda..Reg. 320.926.
e Ind. - de Roupas S. A. - 390.401
119 604.689 - S. A. Instituto BieN.9 570.769 - Transportadora Tia- tcrapico.
Americana Saiba - Regispemirim Ltda. - 390.902.
390.927.
N.9 576.289 - Ibras - Lastituto troN
- Eletrodos Shronek
Brasileira da Secretaria Praüssianal S. A. Q610.126
- Reg. 39G.923.
- 390.903.
N9
610.339
Quím.% ValmeY S•
N. 581.933 - D. % A. Stusrt 011 A. -Fiar. 320.Faaa
Co.. Limited. -390.90'5.
N9 610.346 - Guimica Valmey S..
11.9 585.698 - Indústria:;
A. - Reg'. 390.2ra.
Lorenz S. A. -- 390.905.
--- Jorge Eduardo Hig.11.9 598.'423 - ótica' Tta iiera
Li_ gins -610.487
Rea. 30ias,;,
mitada - 390.906.
119 598.789 - Carparel'a S. A.
N° 610.675 - Confecções, F'ecateir
Ind. e• Comércio de Bebidas Ltda. - Reg. 390.932.
390.907.
NO 610.686 - M. S. M. ArtefaN.9 599.431 - Pasto de Serviço tos de Borracha S_ A. - Reg. 190.933N 611.066 - Oficina Sania Ltda.
Bela Vista Ltda. - 390.908.
11.9 599.781 - Indústria, de Móveis - Reg_ 390.934.
611.204 - Química Valmey S.
119
Imam Lida - 390.909.
11.9 600.846 - -Carbocla o S. A. A. - Reg. 390.915.
611.206 - Química Valmey S.
Indústrias Químicas - 390.910:
N.9 602.204 - Argos Industrial S. A. - ' Reg. 390.936.
N Q 611.207 - Química. Valmey S.
A. - 390.911.
119 602.237 - Laboratório Rertape A. - Reg. 300.937.
Ltda. - Reg. 390.912.
Cabreuva - EmN9 611.278
1'19 602.714 - MesOn 'Engenharia preendimentos Imobiliários S. A.
Ltda. -- Reg . 390.913.
Reg. 390-.933.
N9 602.839 - Cia. Brasileira de
N9 611.313 - Representações PiloFiação - Reg: 390.914.
sa Ltda. - Reg. 390'.939.
110 603.008 - jaba, - Ind. e Co11 9. 611.314 - Lasole - Cartazes
mércio de Auto Peças Ltda. - Re- Ltda. - Reg. 39(1_943
gistro 390.915.
N9 611.364 - Química Valmey S.
N9 (103,015 - Urba -Indústria e A. - Reg. 390.941.
Cosnérnio de Auto Pegas Ltda. - Re- ' N° 611.471 - Indústria & Comérgistro 390.9W
cio Giacomazza Remato C de Maria
119 603.308 - Hidromecanica S. A. Ltda. - Reg. 390.942.
Indústria e Com&cio - Reg. 390:917
N 9 493.881 - aadustrial Madeireira
N9 603.309 - Ridrornecanica S. A. Ltda. - Reg. á90.943.
Indústria e Comércio - 390.918.
119 520.623 - Rossine Camargo
No 603.319 - Spumar - Espuma Guarnieri - Reg. 390944.
de Nalon S. A. Indústria o Comércio
N9 555.320 - Prosanil Embalagens
-- Reg. 590,919.
Impressas Ltda. - Reg. 390.945.
N9 603.408 - Thilda, Artigos para
N° 570.902 - Petrorninas - PetróPresente Ltda. - Re g . 390.920.
leo Minas Gerais S.A. - Registro
119 603.419 -- Florindo Pellizzari n9 390.946.
S. A. Indústria e CtilTDA rCia Expor-.
119 578.215 -- Gessoplasc S. A. Intação e Participações. - Registro ral- dústria. e Comércio de Artefatos para
Construção Civil - Reg. 190.947.
intaao 390.921.
119 333.a36 - Edições Palicana
Na 578.569 - Materiais' de ConstruLtda. - Reg. 390.922.
ção Vila VaIqueire Ltda. - Reais1_o
N9 603.434 - Ediça-se P 31ic a no .
Ltda. - Reg . 390.923. N°582.177
• .
- DecásioQ
7,001écN° 603,685 - Tortuaa,
• psaa Ca2aaarraão Pdra-rTeics
nica, Agraria -- Rzg. 198.124.
Ltda. - Reg,. 22a.949.

N° 583.030 - Loj,
Roupas Ltda. - Reg. 30.950.
N9 587.753 - StiviÕ Borsari - Registro 390.951.
119 593.803 - Ret.3ca Comércio e
Representações Laia.] - Pagistra
330.952.
N9 C00.727 - Fá.larica de Papel N.
S Apparecida S. A. f- Reg. 390..953.,
N° 602.879 - A.cia$ vir:azes S. A.
- Reg.' 390'.954.
I
119 cr.a.on - u.r6gi rralüstria e Comércio de Auto Peçat, Ltda. - R.egisiro 390.955
N9 602.017 - Urb4 Indústria. Comércio," de Auto Peças Ltdd. - Registro 39.0.956.
N-9 663.163 - Jorisa Advocacia e.
Contabilidade S. C..,- Reg - 390-957.
N9 603.457 - IrWiist.rfa Nacional
de Artigos Esportiv
Ltda. - Registro 390.958.
a, Inati...,,tria e
N° 605.293 - \V
Ccmércio de Materiál Elétrico Ltda.
- Reg.. 390.959.
N9 605.608 - Temcair - Coinércica
'de Peças e Acessóalos Ltda. - negistro 390.960.
119 60&.285
Dri DgriairMas
le - Reg. 390.961
119 609.812 - Sherca do Brasil a.
A. Industrial de a/f3atores, Carninhõevr.
'e Automóveis - neg. 360.962.
' N O 610.371 - H. Villela Martins
/móveis e AdminiStraeões Ltda.
Reg. 394.963.
N9 610.401 - Gr4fica Vanius Lida.
- Reg. 390.964. i
N Q 610.685 - M., S. M. Artefakg
de Borracha S. A.1- Reg. 39o..8.
N 9611.073 --- Oswaldo Cury. Reg. 390.966.
No 611.115 - Initerpress S. A. I, ência, Brasileira de Noticiecs - Regatro 390.967.
N9 611.212 - Editorial Bruguera,
Ltda. - Reg. 390.358.
N9 611.269 - Taatuga Cia., Zootécnica Agrária - Reg . 39,4.269
119 611.275,- Tortuga Cia. Zootécnica Agrária - Reg. 390.979.
NQ €.12.632 - Jucf.ri S. A. - Inalúatfa e Comércio e' Adia¡nistraçá4
Rea. 120.97T:
Seriar- iat 2.635
Pionioçionais Ltda. - Faca,. 823.972.

Qiiinta-feir a ad
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N 9 141.'886 - Sonda para o esva-1 N9 141.518 - Aparelho para a for,r
Dynamit Nob,1
xiamento de- fluidos - Redwin Cor-, mação de um recipiente - Owens- ser mait . •
poration.
111,1inois Glass "Company.
N. 139.694 - Processo para d oreN 9 141.234 - Aperfeiçoamentos .eia
N9 141.681 - Aparelho para lis-- ,P4r5ç3o de h • droxicdbalamMa a -,,artir
'ou relativos a máquinas para sorti- persão de Sabão liquido - Jesatne de materiais primas naturais - Plena]
icanão de ealios :em sapatos - Cia. Lippman.
S P A.
"Cfirited Shoe IVIachinely do BraSt!.
N 9 126.259 - Tampa para reciIN. 139.862 - Procvso de prepzraN 9 142.450 - Escâra auto-limpa- pientes de material rígido com gardora para retirada do pêlos animais galo largo e ou grande abertura - ,ção de derivados do hidroximetil
mano - Rousse] Uclat.
- Hernittain S. A. Indústria e Co- Paul Nofer.
mércio.
•
N9 137.320 - Aperfeiçoamentos em
N. 141.044 - Acondicionamento
RoN 9 144..898 - Dm continente de camas e congêneres - Alfredo
leite esterilizado - Hermorion
receletáculcs múltiplos integral
rna.n Casares.
ted.
IViulti(Crua .Autamation Company
N9 140.698 - Movo 41;spo de má1k .. 141.925 - Processo paar preInc.
quina desferadeira para carnes - paração de compostos qttimicos - BrisNo 145.441 - Um recipiente com- Waldomiro Pereira Soares.
foi Myers Company.
posto , e procosso para fabricar o mas-,
17 9 138.965 - _Aperfeiçoamentos inN. 142.483 - Processamento 'de fitroduzidos no processo de extração
mo - American Caia Company.
bras de colagênio para produzir ou .erin4
frio
'cla.s
matérias
solúveis
do
café
N9 145.223 - Aperfeiçoamentos em tostado ou cru, pela reatara de sua ro :conformado - .Armour Anel Comtesouras - "Yabachi 0k-rimara.
estrutura ocasionada pelo congela- pany.
N 9 146.350 - Aperfeiçoamentos ,em mento
N. 142.724
da água na qual é o mesmo
Processo poro
_
pollaccus - Oca Arquitetura
cação de uréia com recuperação de amoembebido.
Paulo
Leite
Carneiro.
S
em ma e dioxido de carbono - The Liam.N 9 150.178 - Aperfeiçoamentos ein
N 9 104.202 - Aperfeiçoamentos (4,_
mus Company. •
embalagens induatniais - lapoquimi- processo para a obtenção de dlca Ltda.
ludroxi-fenil)-piridd-metanos Se US
N. "143.364 - Aperfeiçoa
to ein
N 9 150/614 - Um armário suspenso derivados o-acflicos ou o-alquflicos - ,prorasim para a acilação inzimâtica
do
M
H.
G
- Marcos Steclunan
Dr. K.a21 T.homae,
ácido 6 - AmMo - Penicilânico
N9 105.472 - Processo para pre2 9 155.913 - Um envoltório alonBearbenfabrieken Bayer Aktiengesellsgado para erabalagem de artigos em paração de uma em:aposição de
em dispersão aquosa - E. Ehaft.
gramo - Tire Read Cor,poratkm.
polímero em
'N. 143.495 - A cr.lo-Nitrilas
1 9 140..252 - Aperfeiçoamentos em I. Du Pont De 'Nemours )3i Company.
N9 107.084 - Processa de obten- Chas Pfizer s Co Inc.
cortinas, ripas deslocáveis e similares
N. 143.970 - Processo para a procão de amido-Ésteres do ácido fosfii- José 3/leiaute.
ação átostática - .Asta-Werá duço dc polinieros de poliachilonitrila
-de.
IC3
219 140.281 - Aperfeiçoamentos em Aktiengesellschaft Chanische Fa- estabe
máquina para desencaixotar e •en- . brik.
estabilizados - Monsanto Company.
Divisão de Patentes
caixotar garrafas comfecho em forma
ai 115.'733 --Processo para aperde arco - llolstein d& Kappert Mas- feiçoar as propriedades de revesti- e N. 144.224 - Aperfeiçoamentos -mi
relativa.; a produção de recipientes
RIO, 3 DE MARÇO DE 1989
• chinenfabrRc Phenix Bmsa.
mento feitos dum coloide hidrofilico1
N 9 140.421 - Nova máscara para - Tire National Gash Registar Com- de Materia plástica - Rexall Oversoas A G.
televisão
Privilegio de Invenção Deferido
Laszlo Sehultheslsz
Pan3'•
N` . 144.290 - Processo de prepara..
:Asher Arditi.
N . 140.425 - Máquina para enN 9 121.157 - Aperfeiçoamentos no ção de novos compostos de amkinio auaN 9 128.144 - Pès Deslccáveis para
corpos de móveis em geral - Oswaldo caixotar e desencaixotar garrafas - processo para a produção e estabili- ternario e utilização dos memos
Rolstein & Kappert Maschinenfabrik zação de pós deshidratados e de con- Oreal.
Colombo.
centrados provenientes de soluções e
No 133.712 - Caixa expandivel Phonix G M B 114
N. 144.921 - Processo de prepapara documentos - Vasterbottens
N 9 140.431 - Uma ferramenta suspensões, bem como de todos os tiTryckeri Aktiebalag..
para rompimento de costuras e fine pos de materiais de partida líquidos ração de sais de piperazina - Farbemi
Ne, 136.100 - Processo • para a semelhantes Needie Industrie Li- em particular substâncias naturais fabriken Bayer Aktiengesellschaft.
como sucos de frutas e legumes, exformação de cílios artificiais - Neu- mite.
N. 145.251 - Processo zie produzir
sa Schionhet Fagundes •e Nury DoloN 9 140.432 - Caixas desmontáveis tratos de produtos animais e subs- derivados diaril-aminicos de • aril-ainincm.
•
res Schweikeirt.
de paredes flexíveis - Robert Mioc- tâncias químicas sensíveis de dificil alcanos - Deutsche Gold Und SiI.
secagem, assim como aperfeiçoamen- bar - Scheideanstalt Vor Mais RoesN 9 137.262 - Aperfeiçoamentos em que e Ernesto Kury.
frascos - Otto Felts de La Roca.•
tos nos meios para a 'realização do
11 9 140.439 - Carga liquida substi- processo - Uta-Patentverwal Tungs_ sler.
'N9 138.450 - Pequena Unidade pa- tuível para canetas tinteiro e a resgesellschaft M B H.
N. 145.710 - Processo para tratar
ra aerosol - Stelling Drug Inc.
pectiva caneta para recebê-la -N9 125.902 - Processo de alcoila- dispersões aquosas estáveis de substâu-s
N9 138.636 - Decalcomania Vitri- Georg Demetre.
çâo de intermediários da síntese de
ficada Aperfeiçoada - Enrigue PeN9 140.443 - Aperfeiçoamentos in- compostos esteroides - Roussel- cias orgânicas macrombleculares reira Borrajo.
Shell Internacionale Research Maats.,
troduzidos nos isqueiros a gás - Uclaf.
N 9 139.072 - Nova Máquina Pul- Flarni Naire Marcel Quercica.
N9 128.494 - Um processo para chappij N V.
147.629 - Processo dc produverizadora para Lavoura Yukio
N9 140.445 - Aperfeiçoamentos em depositar seletivamente e ligar irre- zirN.
rio-wis compostos de valor fmmacêuIde.
versivelmente uma subetância insosuporte
de
segurança
para
lâmpada
N9 139.478 - Nôvo Suporte para
lúvel nágua a suPerfície de um foto- tico Deutsche Gold - Und Silber secadores de Cabelos - Arnaldo Ra- fluorescente - Benedito Celso dos condutor sensibilizado a corante li- Seheideanstalt Vormals Roessler.
Santos.
Mos dá Silva.
N 9 140.524 - Aperfeiçoamentos em gado a um veículo condutor de eleN. 149.865 - Processo para fabriN9 139.623 -- Aperfeiçoamentos em freio
de bicicleta - Bicicleta Monark tricidade e dispositivo ou aparelho cação de novas substâncias ativas Oba
transportadores de Garrafas - Heispara fazer uma reprodução fotográS.
A.
tem Kappert Maschinenfabrik Phefica de acdrdo com o dito processo Société Anonyme.
nix GMBH.
N 9 140.551 - Novas disposições em - Minnesota Mining and ManufaN. 149.868 - Processo para a fa-,
bricação de novas substâncias ativas
N 9 139.709 - Aperfeipoamentos em alças de extremidade de cabos de aço cturing Company.
Arteaço - Importação Indústria
Ciba Société Anonyme.
processos e aparelhamento para pre-•
N9 129.889 - Processo para a proColnércio de Aço Ltda.
paração de café com dosagens indiN. 150.187 Processo e dispositivo
um
mineral
de
óleo
a
partir
de
dução
N9 140.621 - Aperfeiçoamento em
viduais - André Karnoczy.
escolhido no grupo que con- para a secagem por congelação - Leve
N9 139.900 - Aperfeiçoamentos em bagageiros para automóveis - Me- oleigeno
bold - Hochvakuu.n-Anlagen G MB M
Máquinas para costura de cobrejun- cânicca Industrial Estampotec Ltda. siste de xistos oleigenos, areias betaN. 150.190 - Processo de prepara‘
N9 140.653 - Nova embalagem para ramosas e areias oleigenas - Texaco
tas de oalçadcis - Cia. UnitecL_Shoe
betões - Fábrica de Botões Corodta Development Corporation. fabricar ção de um novo sal dc hidroxocoba1a4
Machinery do Brasil.
mina - Roussei-Uclaf.
No 130.690 - Processo de
N 9 139.932 - Recipientes para mis- S. A.
úlN. 150.219 - Processo para a prol
tura - William P. Via. Jr.
0N9 140.90 - Aperfeiçoamentos em um produto para medicação das Aldução de derivados da 2 N 9 142.225 - Munidor de elâminas persianas - Persianas Columbti S.A. ceraçães do canal alimentar N 9 141.307 - Aperfeiçoamentos em bert Sherman.
de navalha de segurança de edois
no-4 1-15,
- Pari
No 136.762 - Processo para retar- benfabrilten Bayer Aktiengesellsc,11.3ft.,
bõlsas de água quente - Dulcinéa
gumes - Eversharp Inc.
deposição
de
coque
em
fornos
a
dar
utensílio
agitador
Machado.
N 9 142.944 - Um
N. 150.433 - Processo para a fa4
N 9 141.308 - Frigideira para ome- de petróleo - Dow Comine. Corpo- Manuel Gayon (Filho).
bricação clé 2-aril-4:6-dihidroxi-1:3:5.
Máquina
para
gravar
lates, fritadas e outros - Lamsa - ration.
N 9 141.691 .
aliança, anéis e outras jóias Laminação e Artefatos de Metais
N 9 136.265 - Processo para a pre- triazinas - Ciba Société Anonyme.
S. A.
ilaasio Silvano e Giorgio Galli.
N. 150.485 - Processo para a prol
paração de ceto-esteróides não-sadução de derivados da 2-feri-1amino-il.
N 9 141.368 - Prendedores plásti- turados - N. V. Crganon.
N 9 141.766 - Processo para ligar
N 9 136.226 - Composição anil de- 5,6-dihiciro-1,3t1azina --- 1.4.,rbenfabr1ken
um membro ou dispositivo numa fõ- cos e dispositivos de fixação molda3ay),i -‘1:1iengeseIlschát.
lha de material deformável - Ermal dos' no lugar e-- The Singer Manu- tonante - Ethyl Corporation.
• para a reN 9 137.004 - Preacsixo
N. 150.492 -- Processo para a pro-1
facturing Company.
Cleon Praza.
N 9 141.486 - Helicoptero de brin- generação de catalizadores - FM C dução de deriva.çlos da 2-fenil-amino-31i
N 9 141.830 -AperfeiçoamentoS em
mesas combinadas com bancos arti- quedo com acionamento remoto a Corporation.
- Farbenfdbribel
N. 137.692 - Procuso de Crista- Bayer Aktiengesellschaft.
culados entre si - Dumafor - In- manivela - Indústria e Comércio de
lização do Fluidos - Ghemetron Cordústria e Comércio.
Plásticos Plassol Ltda.
N. 150.620 - F'focesio para a pre.
N 9 141.504 - NU° modêlo de ba- paratIon.
N9 141.835 - Nova embalagem
paraçá'a de ésteres duplos csteráided
para pós, comprimidos, granulados e tedor - Artur Eberhardt S. A. InN. 138.541 -- Processo para aprc Cail Erba S P A.
outros - José Bueno de Aguiar. dfletria.s Reunidas.
paraçâo de polioximetilenos de alto pêso N. 151.903

Nto 612.`7.02 -- Detiver Magazii.cs
Ltda. - Reg. 290..$72.
N 9 613.654 - Iroirrirex Representações e Comércio Ltda.. - Registro
119
MetalúrgiN o 3E2.152 ca Nacioz.al s. A.. -290„673„
N 9 213..223 - lazhas.auirna S. A..
Indústria e Coinéi . cio - „Registro ira•
mero 290_976„
N9 613.397 - Colégio Dante Ali ..
ghieri
N 9 614.026 - Condaninio .raiTido Cem 2rnial TijaCa - Registre.
número .30..978.
N o 614..244 -RS'I'. A. Comércio,
e Indústria - Reg. • :200..679.
S. A. Comérelo
N 9 614..265 e Indústria - 'Reg. 290.980.
614.294
Imprimex
'Tintas;
N9
Gráficas Ltda.. - Reg. 399..$81..
N ';'61 /1:531 - Hans"QuguatiffiIhelin
•
Ktippe - Reg. 220332.
N o 614..323 - Hans Augusto
lhelra Kõpoe - Reg. 290.983.
N° 614.662 -- Bar e Regtaurante
Clube Iobiban Ltda. - Reg. )390.984
N 9 614.975 - Perfumes malibut
Ltda . - Reg. 390.985.
N 9 614.276 - Perfumes Malibu
Lida. - Reg. '290.986 .
N o 624.298 - Roberto Gome„; Reliner - Reg. 390.987.
No024.829 - Roberto Gomes ReMirar - Reg .390.988.

1
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N9 150..851 - Placa filtra -: SparN. 151.903 - Receptor de fluxo c. aN. l41.704 - Novas disposições iatamental - Herothides Strada.
troduzidas cria caixas sifonadas ou ralos kler S. A. Indústria e Comércio de
Fios.
N. 152.527 - Processo para a praFloriano Martins Parreira.
N9 151.121 - Nôvo modêlo de Serparação de sais de ampicil na soluveisi N 9 141.712 - Nelvo modêlo de en- rote
- Arlo Técnica de Máquinas e
IM1 água - Farbenfabriken. Bayer Ak- tintador para estamparia de tecidos Plásticos
Ltda.
e similares - José Rui Santos Motlengesellschaft.
N9 151.408 - Novas disposições
reira e Souza.
N. 196.137 - Sistema de irrigação
N 9 141.723 - Um nôvo comedor au- Sampaio, Jean Rodopoulos e Hristos
aspersão de fluxo convergente - tomático (cocho) para aves - Ger- Georgios Tzedakis.
1" 140.047 - Um nõvo =idéio de
mano Kruse.
rrantisek
Ncradil.
r
N9 141.858 - Novas disposições suporte atlético - João Manoel .de
Modelo de Utilidade Deferido
Costa Neto.
N. 111.773 - Flauta vertical - construtivas em emendas ou ligações Araújo
Na 140.603 - Novas disposições em
metálicas para correias - Antonio
João Andrade Lustosa.
cadeira ou poltrona - Mofan - FáN. 119.716 - Novas disposições em Souza
Brigão.
N
9 141.862 - Mandril aplicável em brica de Novidades e Aparelhos Ltda.
:movei funcional para escritório - Mo- tarracha
e cossinetes - Toru
N9 140.610 - Dispositivo mecânica
Vels de Aço Atila Ltda.
,
Rayashi.
para publicidade luminosa - Paulo
N. 120.357 - Novo tipo de caixas
N9 142.704 - Um nôvo modelo de Ramos.
Èesmontáveis - José Graça de Araujo
N9 141.156 - Novas disposições
cabo-depósito aplicável a esfregões
rranco.
limpeza - Armando Rui da Fon- construtivas em receptores para piN. 122.950 - Novo modelo de ..in- de
nos de plugs -Indúsitrias Brasileiras
seca Mendes Costa.
joeiro - Marco Ivanov Mantchev.
N 9 143.943 - Original modêlo de Ek.rometalúrgicas S. A.
N. 124.411 - Dispositivo prendedor. tampa-lacre para recipiente - InN9 141.200 - Original modêlo de
notas aplicavel cm carteiras - Jose dústrias Químicas Reunidas Beko prendedor para cortina, papéis e outros usos - José Sahara,
Nemeth.
S. A.
•
N9 141.208 - Utensílio para das!
N9
144.819
Novo
moddo
de
cascar queijos e outras finalidades
N. 126.503 - Original modelo de mapa indicador luminoso - Hotel análogas
- Manuel Monteiro.
taoldura suporte para fotografias e es- Quitandinha S. A.
tampas panorainicas --- José Breitman.
N9 146.265 - Caixa para acondi- ; N9 141.209 - Cadeira guardáveis
N. 134.057 - Um calendário eterno cionamento de tramporte de garra- pare máquinas de -costura Valuft
Arthur Ferreira Magalhães.
Industria e Comércio Ltda.
fas - João Silva.
N9 141.219 - Estrutura de móvel
N. 134.232 - Novo porta-notas N9 148.145 - Nôvo tipo de tanque
motorizado para lavar roupa - Angel desmontável -. Móveiii Taperman
Aiexandre Colabuono Netto.
S. A.
N. 134.398 - Uma capa de mate- Felipe Hernandez Beamonte.
N9 141.231 - Nõvo tipo de proteN9 149.104 - Nôvo tipo de tijolo
rial plástico para proteção e invioabilidado dos atuais meios de vedação de Para assentamento sem massa - Si-. tor para colarinhos de camisa Masculina. - Francisco Baptista Perirascos de bebidas - Vittorio Mediei. nista Trifunovic.
seira.
N. 135.552 - Jogo de recreação de
N9 149.627 - Nelvo tipo de -varal
Na 141.283 Nôvo tipo de ferro
bola especialmente de tênis - Karto- para roupas - Paulo Faglioni.
N9 150.471 - Um nôvo -tipo de ca- elétrico a vapor - Plácido Papparias GB B H.
lardo.
bide - Erminio Magri.
N. -135.995 - Nova disposição consN9 141.241 Nôvo tipo de suporte
N9 150.779 - Nôvo modNi de portrutiva em malas e -artefatbs similares ta anti-incêndio Synesio de Al- para alinhamento de máquina de escreve- - Wolf G. Dauman,
- Irmãos Knopholz Ltda . Fábriea meida Ribeiro.
Dm.
N. 136.067 - Armário-Mesa - Fibrolux Sociedade Industrial Ltda,
N. 136.752 - Novas disposições em
trempè de fogões - Industria e Comércio Dako do Brasil S.A.
N. 137.263 - Originais disposições
em bomba sucção de líquidos - Atlante Rutkowski.
N. 137.393 - Palanque elevatório
requlável - Indústria Ueda Ltda.
N. 137.920 - Dispositivos elásticos
atuantes em objetos que se A.ON'ettl
aparentenmente sem motivo - Olavo
VOLUME Via
Silveira Pereira.
N. '138.773 - Novo tipo de molde
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
rara corte, de costura - Vicente PorPODER EXECUTIVO
ATOS LEQISLATIVOS
taro.
N. 139.494 - Novas disposições
Leis de outubro a dezembro
construtivas levadas a efeito em câniade homogenização de PVC em suspen
Divulgação n9 1.072
são - Carlo Fusi.
N. 139.527 - Alça aplicável em vo.
PREÇO: NCr$ 7.00
lumes - Sergio Antonio.
N. 139.793 - Novo tipo de aparelho para fechar sacos de material terVOLUME V1i;;.
moplá:•tico com dispositivo para enchimento c aplicação de vacuo ou gás proATOS DO PODER EXECUTIVO
tetivo - Julius Plaut.
N. 139.816 - Novo odeio de suDecretos de outubro a dezem -br©
porte cconornizador de esferas para rodizios de pés de moveis - Mecânica
Divulgação n° 1.073
e estamparia Meril Ltda.
PREÇO: Ner$ 18.00
N. 139.822 - Nova configuração em
elementos de junção, valvulados ou não
- Akira Amemiya.
N. 144.826 - Um aparelho de expe• A VENDA:
lir sob pressão, um tupo de anestésico
- José Luiz de Araujo Filho.
Na Guanabara
N. 142.214 - Novas disposições
aplicáveis em pastas de arquivo - MarSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 9
cel Mignonneau.
Agência 11 Ministério da Fazenda
N. 143,649 - Em espêto para 'p apeis dotado de protetor - David PeAterde-se a pedidos pelo Serviço de Reembálso Postal
reira Marques.
N. 144.391 - Impressos técnico apliEm Brasília
•
cável na disposição de decoração de
Na sede do D.1.N.
anibirntes --- Roberto Della Badia.
N. 1-;4.827 - Um tubo de anestésco - José Luiz de Araujo Filho.

COLECÃO DAS LEIS
1968
po

Março e 1969
N9 141.296 - Nõvo Modal° de gra-

de aplicável a janelasi com articula-

ções para 'diferentes . usos - José
Patrício Bezerra. •
N9 141,407 - Grade decorativa
aplicável e modificadOra de portamalas de veículos Motorizados N 9 141.417 - Ntiva tipo de vara
Alessandra Capitani. I
de pesca conjugaria a, esteja - Ranieri Vicente Ratoni.i
N9 141.427 - Návo dispositivo para
movimentação de vidros de janelas
de veículos - Manoel de Oliveira.
Na 141.534 - Náva apar0lho para
traçar linhas artísticas eiti madeira
- Abel Gomes Tounante.
N9 141.549 - Original modelo de
suporte para calendário de mesa Walter Nazareth de 'Campos.
N s' 141.553 - Chaveiro compacto

- Hermann Frank.
N9 141.-578 - Novô tipo de amortecedor de lançadeira para tear automático - Paulo Dallacqua e Ar-.
thur Maschion.
N9 141.662 - Unia banqueta portátil
Moacyr Corrêa,
N 9 141.670 . - Uml nôvo dispositivo
para colocação de i clias em mesas
de jogos de saião -t Benedito Roque
dos Santos.
N9. 141.665 -- Ni :iva alavanca do
reparo do platô de fricção em veicules em geral - Metalúrgica Selca
Ltda.
N9 129.030 - Nava disposição em
pés para carrinhos tle geladeiras, máquinas de lavar roupas, poltronas e

outros móveis e aparelhos em geral João Amaral Gornès,

N 9 136 200 - Pcfrta-gravatas, cintas, faixas e outr s - Roldeth de

Souza Rocha.
N 9 138.610 - Capa retentora de
revistas e similares - Angelo Car-

lMi,

Desenho ou nzOlèlo industrial •
dei eirido
N 9 158.085 - lta e original. con-

figuração aplicada, a . suporte para
placa de identificação de veículos Indústrias de Metais Rodricar Ltda.
N9 160.602 - Novo modêlo de fras.co - Madame(lzerefkow chamada
Grés, nascida Geimaine Krebs,
N9 161.070, Nõvo modelo de Máquina para passar roupa - G..Rosm.r & Cia. Ltda.
N° 161.916 . -• Nõvo modelo de
bandeja - Key:is Fibra Company-.
N° 163.810 - Nova e original configuração ornaiwintal aplicada a lanternas a carbureto - Caetano Ribeiro doss SM- los.
Ni- 163.978 -H Original base para
poltronas .- Giraflex S. A. Cadeiras
e Poltronas.
i
N9 164,714 -- NÓVO tipo de torneira.
- Eduardo de LlIima Castro Neto,
N9 138.266 - lôvo modêlo de frasca - Unilever imited.
N9 142.737 - cessado ornamentai
dj pára-choques, para veículos motorizados - Pacellín ,tc. Cia. Ltda.
N 9 165.821 - j Novo modêlo de ca1;:ndário de mesa - Artur Eberhardt
S. A. Indústrias Reunidas.
N9 166.418 - IDesenho ornamental
aplicável em teclidos em geral --. Oficina de Pintura em Tecidos SO Limitada,
I
N9 166.421 ---. Desenho aplicável
ornamental em tecidos em geral Oficina de Pinuras em Tecidos SO
Ltda.
N9 166.422 --- D.s.,,inho ornamental
aplicável em tidos em geral - Oficina de Pinturas em Tecidos SO Limitada.
I
.
N ? 168.803 ----i Nova e original configuração aplicada, a armas - Antonio Cardelina.
N9' 168.804 H Nova configuração
aplic ..ia a hirtas - &prometa S.A,.
Indústria e Comercio.
I
!

MU o In in-ien
Ne 171.323 -- Nevo modêlo de má-Irina para lavar roupas - Prima
lectro Doma-ticos S. A.
N9 171.523 - •ewo desenho de
pneumático para roda de veículo DUnlop Rubber Company Limited.
N9 172.552 - Nôvo modelo de caiXá - Hilti Aktiengesellschaft.
N9 173.440 - Nôvo e original 'modelo de touca - Rodolfo Tschege.
N . 142.345 - Nôvo modelo de sifão
para tanques - C B E Cia. Brasileira de Extrusão.
N9 173.515 - Um inivo modelo de
t ampa para motores elétricos - Roberto IVIachemer.
N9 175.646 - Nôvo tipo de chiqueirinho desmontável para crianças
Moysés Nesanel Ejchel.
N9 176.535 - Nôvo Modelo de estrutura. para rolamentos tubulares Eitel Eichhorn,
N9 178.457 - Nôvo modelo de brinquedo - Indústrias Plásticas Fabrasa.
Ltda.
No 140.393 - Nôvo modelo de estojo - Renato Gomide Côrte Real.
N9 140.397 - Nôvo modelo de estojo - Renato Gornide Côrte Real.
Prrivilégio de invenção indeferido
N9 123.504 - AperfeiçOamentos em
rodízios - Max Lomenstein S. A.
Fábrica Aliança de Artefatos de Metais.
N9 137.081 - Prensa Cortadora
para uso colinário - Luciano Daniel
Faivre-Rampant,
Exigências

Termos com exigências a
cumprir:
N9 169.319 - Tereza Silvestro.
N9 143,354 - Continentiii Oil Co.
N9 173.398 - Harrisdn - Walker
Refractories Company.
N9 174.512 - Indústria e Comércio
de Instrumentos Musicais Gope Ltda.
N9 187.612 - Antonia Miranda
Conceição.
N9 121.710- Casa Adelino Produtos Anaconcla Ltda.
Walita S. A. Eletro Indústria
(opoente do termo 135.953).
N9 136.111 --7 Oswáldo Colombo.
Ne 139.727 - Cano Gosio.
N9 139.798 - Pedro Runho.
N9 139.759 - J. J. Cartolano S.A.
Alumínio Empress.
N9 140.175 - Isabel Larbera Go.
N . 140.754 -- Abraham Salomon
Politanski.
N9 141.215 - Primavera Confecções S. A.
No 141.465 - 'Antonio Pereira de
Souza.
N9 141.473 - Aineropa. Indústrias
Plásticas Ltda.
N9 141.935 - Indústria Fernandes
Aramções de Aço Probel S. A.
Ltda.
(opoente do tênno 141.972) .
N9 146.169 - Alberto Gomes.
N9 151.724 - Delfim Comércio e
Indústria S. A.
No 160.824 - Orlando Nunes Botelho.
No 165.439 - Matias Diego Górnez,
silva.
Onesirrio Churro Vigário e Orosinan
N9 171.002 - Jacques Leon Alexandre Soe.
N9 174.307 - Comércio Exterior
Agropecuário LI da.
Ne 125.184 - - Colgale Palmolive
Company.
Drug Inc.
N9 125.304 - SLvriin
M C Corporation.
Ne 125.731 Ne 138.708 - The B F Goodrich
CoMpany,
N9 139.040 - - Eis° .R.ss,arch and
mpany.
Engineering
N9 145-.485 - [Tenteei tates Rubber Company.
N9 147.025 - -Nyeguarel 4; CO. A/8.
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Ne 158 038 .- E. Merck Aktienge- I N9 164.872
Ka-7,a. Comércio e
sellschaft.
Indústria de Plásticos Ltda.
N . 158.350 - Sumitomo Chemicai
149 164.873 - Ka-Za Conién;io e
Company.
Indústria de Plásticos Ltda.
N9 160.956 - Unilever N V.
NO 167.941 - Miles Laboratories
- N9 162.514 - Colurnbian Cabbon
Inc.
Company.
Ns. 168 090 - 168.091 - J. R.
N9 162.960 - Matsusinta ElectroGeigy S. A.
nics Corporation.
N9 168.739 - E Merck. AktiengeNe 163.785 - Sebastião Pagáno.
sellschaft.
N9165871 - Unilever N V.
NO 168.751 - Research Institut
N 9 166 ..538 - Pfizér Corporation.
Medicine and Chemistry Inc.
N9 167.977 - Ralpho Rezende De- For
N9 170.306 - Institut Français Do
court.
Dos Carburants Et LubriN9 168.734
F. Hoffmann La Ro- Petrole,
fiants.
che & Cie Société Anonyme.
NO 170.336 - Merck & Co. Inc.
149 169.000 - Sandoz Patents Ltd
N9 170.352 - Ciba Société AnoN9 169.062 - The Atlantie Reli- nyme.
ning Company.
No 170.3:54 - Ciba Société AnoN9 169.086 - Merck & Co. Inc. nyine.
N9 169.151 - Syntex Corporation.
Ne 179.401 - F. Hoffmann La
N9 169.152 - Syntex Corporation. Rache
8: Cie. Société P..nonyme.
N9 169.164 - Roussel-'Uclap.
N . 170.426 - N V Organon.
N9 169.297 - Lino Pauio Quin
Oposições
tana.
Arrio S. A. Indústria e Comércio
149 169.285 - Sandoz Pateias Ltd. (oposição ao termo 135.360 MU)Cia. Cervejaria Brahma (oposição
N9 141.854 - Procis. Para Fumanao termo 142.821 P I).
tes Filtrera Ltda.
149 140.624 - Sarkis Setephan BaLídice S. A. Indústria 'e Comércio
bikian.
(oposição ao tênno 143.020 MU).
N9 96.527 - Ateu Ulderico Rossi.
Cia. Brasileira de Cartuchos (opoN9 102.686 - J. R. Geigy A. G. sição ao termo 143.123 PI).
NO 104.504 - International MineRoupas AB S. A. Indústria de Rourais & Chemical Corporration. pas profissionais (oposição ao terN9 105.486 - E I Du Pont tDe mo 143.396 MU).
Nemours and Company.
S. Paulo Alpargatas S. 'A. e A.
N9 110.420 - National Lead Com- J. Renner S. A. Ind. 'do Vestuário
(oposição ao termo 145.985 PI) .
pany.
149 112.080 - Chemische Werke
Walita. S. A. Eletro Indústria (opoHuls Aktiengesellschaft.
sição ao termo 147.541 PI).
Heberlein & Co A. G. (oposição
N9 .113.119 - Shell Internationale
ao termo 148.985 PI) .
Research Haatschappij N V.
No 116.869 - Dunlop Rubber Com- • Paulo Euzebio (oposição ao termo
pany Limited.
150.221 PI) .
José Maurosk Fonseca (oposição ao
N9 119.511 - Chemische Wei.ke
termo 149.426 PI).
Huls Aktiengesellschft.
Gèsellschaft Fur Teel.nischen For1‘14? 121.341 - Hércules Powder
teschritt M. D. H. e Volkswageri do,
Company.
140 121.977 - Colgate Palmolive Brasil Indústria e Comércio de AuCompany.
tomóveiS S. A. (oposição ao termo
No 122.110 - Klaus Mueller.
157.034 PD e termo 163.404 PI).
Multividro S. A. ksTp0SiÇão a0 terN9 124.391 - Ciba Societé Ano- mo
168.014 MI) e termo 168.015 MI)4
nyme.
Arquivamento
, 14 9 128.003 - Cie Français de Raffinage.
cesso so:ram mandados arquivar os pro_F
Ne 129.173 - Cabot Corporation.
N9 129.349 - Industrial e ComerNe 153.013 - Mai-o Guedes e Hecial Brasileira S. A. Incobrasa.
lio Jordão.
NO 156.166 - The TAuninus ComN9 130.582 - Mester Chemical
pany.
Corporation.
NO 156.361 - Laborterapica Bristol
No 133.595 - Glaxo Labboratoires
S. A. Indústria Química e FarmaLimited.
c(cutica.
149 133.736 - Geon do Brasil S.A.
No 156.495 - Milt,on Guiniarães.
Indústria e Comércio.
NO 156.509 - Indústria Eletronica
N9 133.874 - F. Hoffmann La RoIrradiei do Brasil Lkfa.
che & Cie Société Anonyme.
N9 156.663 - Ciro da Costa Braga.
149 134.364 - F. Hoffmann La RoN9 157.348 - Research Corp.
che & Cie Société Anonyrne.
No 157.385 - Imperial Chemical InNO 134.395 - The Goodyear Tire dustries
Limited.
& Rubber Company.
No 158.145 - N. V. Philips'011oeiNo 134.451 - Insaitut Français Du lamp e nfabrieken.
No 159.073 - Mafteo Petricca.
Petrol e Des ,Carburants Et Lubrifiants.
NO 160.409 - N. V. Phillps'Gloel149 134.484 -- Institut Français Du fampenfabrieken.
NO 160.586 - Produtos Samar SoPetrole Das Carburants et Lubriciedade Anonima.
fiants.
N9 160.760 - Bons Cerne.
Ne 135.107 - Ciba Société AnoN O 160.770' - Mano Ramos & dia.
nyme.
NO 136.615 - U V Koninklijke Limitada.
No 160.780 --L Imperial Chemical
BroPharmaceutische Fabriken
In dustries Limited.
cades Sth Ereman
Pharmacia4
No
160.816 - Miles La boratoires
NO 143.410 -- Union Carbide Corp.
Inc.
149 143.749 - W Koreska.
NO 160.881 - Carlos Erba S.P.A.
Pilkingten Brothers
140 155.617
10 160.997 - Hercules Pov,.der
N9 107.067
Farbenfabriken Bayer Company.
149 161,094 - Celestino Mikami.
149v 161.182 - Holstein & Kappert
1i9 1.58.561 - Monsazito Company. Maschinenfabrik PhoniX Q.M.B.H.
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140 161.317 r Imperia- Chemical
Industries Limited.
149 161.325 - Lepetit S. • P..
No
-- E. 1. b: Pont de
Nemours And Company.
NO 161.852 - Takao Okr 1a.
Ne 162.443 - "Homero C r.. , valho de
Faria.
No 162.716 - Weyerhaei. z er Company.
-Ne 162.773 - Eileen Flanagan.
N O 163.218 - Januario Disparo.
162.262 - Icital Standard S. A.
Indústria e Comércio.
N O 163.337 - Heitor Sodini & Cia.
Ltda.
NO 163.373 - Domingos Rea Ju-

nior.
NO

163.374 - Euclides Alcantara.
NO 163.405 - Pietro Cassilli.
NO 163.412 - Eadie Jobin & Company Limited.
No 163.435 - Milton Adorno.
NO 163,587 - Winter Naked.
Ne 163.625 - Tsutomu Akahoshi.
NO 163.678 - Afranio Rodrigues de
Deus.
N O 163.731 - Oáonaldo
N O 164.411 - Yoshinobu Yamada,
NO. 164.428 - Janez Hiebanja.
149 164.440 - Rheno S. A. Indústria Mecânica.
N O 164.504 - Funilaria Cally Limitada.
No 203.390 - Abelardo Teixeira da
Arquivem-se os processos.
Silva
Seção de Exame Formal
à Marcas

Expediente de 3 de março de 1969
Notificação

Ficam notificados os requerentes
dos termos abateu mencionados convidados a comparecer a este Dipartamento, no prazo improrrogável de
noventa (90) dias, para pagamento
das taxas devidas, no período de 29
de maio a 31 de dezembro de 1967,
de acôrdo com a Portaria n o 5, de
7 de junho de 12,18:
149 809.237 - Empresa de Transportes Seta Ltda.
NO 809.238 -. Empresa de Transporte Seta Ltda.
NO 809.239 - Castelinho Modas Limitada.
149 809.240 - Deltex Importação e
Exportação S. A.
NO 809.241 - Lanifício Matteo Gianella Limitada.
No 809.242 - Maria Isabel Schneider.
NO 809.243 - Anpasa Ltda. Ctmércio e Indústria.
N9 809.244 - Artigos Domésticos
Piknik Kooler Ltda.
NO 809.245 -. Comércio e Representações Ajuricaba Ltda.
eginica Barreiros Li.
Ne 809.248
ninada.
COntominio do EdifiN9 809.249
cio Ambiré.
No 809.250 - Condomínio do Edifício Mamoré.
149 809.459 -- ',Mal Alves Lins.
N I 809.461 - Administradora Ipê
Limitada
No 809.463 - Goyana S. A. Indústrias Brasileiras de Materiais Pias-.
ticos.
149 809.469 - Fibras Sintéticas Yasmina S. A. Indústria e ComértiO.
809.472 -4
Ns. 809.470 -809.471
809.474 - 809.475
804.476
809.477 -809.479 - 809.480 - 809.481
- Meras Sinteticas Yasmlna S. A.
Indústria e Comércio.
N9 809.582 - Gráfica Eclitina Santa Cruz
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N9 809.755 - (negara Piatãn S. A.
149 809.757 - Francisco Peixoto Fflho.
119 809.759 - Comorcial Reis Teeidos Ltda.
N9 809.761 - M. Souza & Santos
Limitada.
N9 809.762 - Indústria Quimica.
Sabonil Ltda.
N9 809.764 - Aurelino Manoel dos
Santos.
N9 809.765 - Hotel Mirou Limitada.
149 809.770 - Conbate Construtora
Bali:lana e Terraplenagem Ltda.
N9 809.775 - Granel Granito do
Nordeste Ltda.
N9 809.776 - Construtora Greide
Limitada.
N9 809.777 - S. A. Betume Emocionado do Nordeste (CABENE).
149 809.781 - Norf iI S. A. Malharia do Nordeste.
N9809.784 - Ponto Publicidade,
Promoçes e Serviços Ltda.
149 809.787 - João Euzebio dos
Santos.
N9 809.7C8 - Indústria de Pianos
Schneider-S. A.
N9s 809.790 - 809.791 - Amreican
Cya,namid Co.
N9 809.792 - ' Metalurgica Ascavi

IVfarço de t grsg'

.N9 809.815 - Teme Moinho do
N9 809.706 - Jairo Mala Discos.
Brasil S. A. O-ima-raiar rutindal
Crisarte Exportação
N9 809.708
Agrícola.
e Importação de Aetezanato Limitaábrica, de- TeeidoS
149 809.816
da.
Esperança 5. A.
N9s 809.709 - 809.710 -- 809.711
- Ciba Societe Anonyme.
N9 809.818 - Dmieei Dittriblità0V%
Mineira de Cervejas Ltda.
N9s 809.712 - 809.713 - Sandoz
N9 809.819 = Dímiel Distribuidora
S. A. (Sandoz A. G., Sandoz Lã.).
Mineira de Cervejas Ltda.
N9s 809.714 - 809.716 - Combraisa
Cia. Brasileira de Importação e ExN9 809.820 - Fernando de Menportaçá,'o.
donça.
149 809.821 - F1'ernanda de MenN9 809.725 - Luiz Marinho dos
donça.
Santos. N9 809.726 -- Dominique Confecs149 809.824 - Jclão Munis Monteiçes Ltda.
ro.
N9 809.830 - Ca. de Saveiros do
N9 809.727 - Doininique Confec•
Rio de Janeiro.
tro.
çes Ltda.
N9 809.608 - Distribuidora de FilN7 809.831 - Rip.etal Ltda.
N9 809.728 - Panificadora Indusmes Calumby Ltda.
trial e Comercial ,Sarica, Ltda.
N9 809.832 - Carvalho Mala. &
N9 809.609 - Eng• eI Engenharia ReCia. Ltda.
809.729 .- Waldir Luiz da SilN9
presentações Ltda.
N7 809.833 - Oswaldo Chrispini.
N9 809.610 - S. Aldina Maria de va.
.N9 809.730 - Representaços Cen809.836
N95 809.834 - 309.835
Jesus e Glicia SilVa Moraes.
tro Oeste Ltda.
- Oswaldo Chrispim.
N9 809.612 - Oiameta S. A. OrNP 309.837 - Palmando M. Onida.
N9 809.731 - Wan:erley Raposo dos
ganização Industrial de Artefatos Me- Santos.
149 809.838 - José João de Mello.
talicos.
N9 809.732 - Vicente Guimarães.
147 809.843 - Jayr Pinheiro da, SilN9 809.613 - Aurino Nascimento &
va.
N9' 809.733 - Sidmar Chriato SasCia. Ltda.
N9 809.816 - Fábrica de Cigarros
N9 809.614 - Jonathas da Silveira dell.
Sudan S. A.
5 809.735 - 809.736 - Comércio
N9
Gusmão.
e Representaçes Cardoso Ltda.
N9 809.848 - FAO Indústria e CoN9 809.615 - Bolsa de Imóveis do
mércio de Plástico Ltda.
N7 809.737 - Zanetti, Pan &
ia Ltda. - Estado da Bah
149 809.849 - PoSto de Serviços. São
• N9 809.620 - Oliveira Delfi no Dias. Ltda.
Benedito Ltda.
N9 809.738 - Salwipa Auto Peça:3 Ltda.
N9 809.621 - Mano Siqueira de Ltda.
N9 889.850 - R. Ilzeda & Cia. LiMendonça.
N 9 809.794 - Le Toupet-Indústria e mitada.
N9 809.739 - Livraria Saber Limi- Comércio
N9 809.622 - H. R. de Lima.
de
Perucas
Ltda.
N9 809.851 - A Preciosa de Santos
N9 809.623 - Machado .8.4 Rodri- tada.
Comércio Importacão, Exportação e.
N9 809.740 - Colmeia Incorpora-. N9 809.795 - Gráfica Lilas Ltda.
gut s Limtia da.
Reoresentaces Ltda.
e Administração de Imóveis Li- 149 809.796 - Oswaldo Casaribi.
Ne 809.8z4 Tomaz & Henrique Li- Oto
mitada.
147 809.797 - Dr. Douglas Ateria- N9 09.867 - Helio Ferreirae Lobo.
N9 809.742 - Irmãos TOurinho de lany.149 809.869 - Confecçes Az de OuN9 809.625 - Valdemar Dias Pa.-N9 809.798 - Excelbras Cia. Brasi, ro Ltda.
Ltda.
rente.
lcira de Engenahira.
N9 809.870 - Niclalia Comercial LiN9 809.626 - Levy António de
N9 809.747 - São RIcardu Indusveira.
N9 809.799 - Excelbras Cia. Era-1- miada.
trial Alimentícia Ltda.
de Engenahia.
N9 809.871 - Paltné Publicidade- Li.N9 809.082 ---- Jose Antenor Aranco- N9 809.748 - Centro de Instrução leira 809.800
- Puma - Sportschuh- mitada.
N9
vex
ao silva.
fabrilzen Rudolf Dassler K. P.
N9 809.881 - Mecânica Industrial
Ns. 809.663 - 809.664 - S. A.
N9 809.752 - Oiameta S. A. OrMoinho 6annsta luoustrias Gerais,. gx.2ização Industrial de Artefatgs MeN9 809.813 - Eutectic Indústrias Lynce Lttra.
N9 809.873' - derealiSta Quintela
Liáita da.
tálico5.
N9 809 .635 - Fabrica de Aço PauLimitada.
lia a, S. A.
N9 809.874 - Mainchesi ar, MolinaN9s 809.666 - 809.667 - Fabrica
ri Ltda..
de Aço Paulista S. A.
Mo/lachesi & MolinaN9 809.875
ri Ltda.
N9 809.668 - lnsttuto Fedicamenta Fontoura S. A.
149 809.876 - Indústria e, ComérN9 809.61)9 - N.cola Pedulla.
cio de Calçados e IVIanufaturados de
N9 809.670 - Sandoval Claudio de
Couros Gizeh
Oliveira.
N7 889.878 - Tr ari‘san Kunzier 8z
N9 809.671 - Laboratório Mauricio
ACRÉSCIMO AS ALIQUOTAS
Ltda.
Villela S. A.
N7 809.879 - Rstaurante. DamaN9 809.b1% -- Laboratorio Mauricio
s(/' Ltda.
Villela S. A. MERCADORIA SUPÉRFLUA
149 809.881 - Riuichi Ninoiniva.
N7 809.647 - Auto Posto Brasilia
149 809.884 - Malcos Antônio MarLtda.
tins.
N9 809.682 - Produtos Aftalmicos
Metalurgica, Margel
N9 809.
Mzm.prado Ltda.
Limitada.
Divulgação n' 1 089
N9 809.684 - Com-Art. -omoçõs
N9 809.887 - Madeireira, Carpinde Edson Lucio de Paula.
taria e Artefatos de. Madeira MinuaN9 802.685 - José do Carmo Earno. Limitada.
bosa.Leal.
149 809.839 -Inclistria e. Comércio
PREÇ: Ner$ 0,7()
N9 809.683 - Luz Augusto Gonçalde Calçados e Manu aturados de Couves.
ros Gizeh Ltda.
N9 809.687 - Iguaçu S. A. Comer149 809.889 - Albémar. Lidústria de
cio, Propaganda e Participação.
Móveis Ltda.
N9s 809.688, - 809:089 - Iguaçu
149 809.890 - Regicon Sociedad:e de
S. A. Comércio, Propaganda e ParA VENDA
Construções e AdMinisização
ticipação.
fada.
N9 800.690 - Georges Aubert &.!
Na Guanabara
N 889.892 - Adiná Rodágues
Cia. Ltda.
Porto.
N9 809_93 - José Mai-tina ChaN.s." 809.893 e 809-.¡394 - Adinfr RO„,
ves.
•
• Seção de Vendas: Av. .Rodrigues Alves.
drigues Porta.
N9 80 694 - Courtalds Limited.
149 809.895 - Tpi-ITécnica de PiroAgência I: Ministério da Fazenda
N9 809.695 - Coutaulds Limited,
rnetria Industrial L da.
N9 809.697 - Confecções Ilerika
Ne 899.896 -Provdois Sanduíches
Atende- je a pedidos pelo Serviço de Reernbólso Postal
e Refrescos Ltda.
N .)
Confecçes Ferika
N". 839.898 - Finaval Financeira. de
Em Brasília
Valõres Sotaiedade Corretora LirnirTY ," 2.700 - Ronaldo Silveira Curi.
tac:,_:.
Na sede do DIN
1.7? r,03.701 - Tavares & Alves LiN 9 $09.955 - S. A. de Ensina Pais
mitada.
•
Lume.
N"9 809.703 - -Combrasa Cia. BraN9 809.056 - Cocei S. A. Engesileira cle Importação- e Exportação.
nharia.
1

809.586 - Genival Lucena.
N9 809.F•89 = Maria. Marques de
Sá.
N9 809.593 - Adhemar Zerlotini.
N9 809.591 -- Cristovam natiste,
Duarte.
N9 809.592 - Lois GeraIdine Kanigan.
N9 809.593 - Lois Geraldine Kanigan.
N9 809.597 - Lovitel Comércio -de
Tecidos Ltda.
N9 809.803 - Casa Mirion Joias e
Confecções Ltda.
N9 809.606 - Elmano Silveira CasN9
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N9 809.857
Ramos de Almeida
179 809.767 - Aron Bhelfgot Indús_
Representações Serigi Ltda. (opoen179 809.749 - Centra de lr..strnacn
Importação Ltda.
Itria e Comércio S. A.
Senavcx.
N9 809.958• - Ramos de Almeida ' Sandoz S. A. (opoente do têrmo te do têrmo n, 809.973).
N 9 809.974 - Meiatex S. A. In- .57 9s 809.750 -- 802.751 - Centro de
Irrrpm-taeão
.20D.767).
disstria e Comércio.
Instrução Senavax.
Ns. 809.960, 809.961 e 809.962 Ns. 809.773 e 809.774 - Sul Fabril
Lanifício Sulriograndense
S. A.
Ns. 309.7E3 - 809.7E4 Parfurnes Givenchy.
Sociedade Anônica.
(oposnte do têrmo 809.974).
S. A. Organização Industriai de ArNa. 908.963 e 859.964 - 'Cia. Swift
Cia. Soutex de Roupas (oposição
N? 809.935 - Telmec Construções tefatos Metálicos.
do Brasil S. A.
dos termos 809.773 e 809.774).
• Metro Mecânica Lta.
N9- 809:758 - Oleifera Pintam S.A..
Ns. 809.965 e 809.'966 - PrzedsieNo 809.782 - Norfil S. A. Malha.
N9 809.758 - Francisco Filho.
Terme,c Engenharia, Indústria e Cabiorstw3 Handln 'Zagranicznego Agros. riado Nordeste.
mercio Ltda. (opoente do têrmo núN9 209.967 -- Comi Comercial de
N 809.7,0 Livraria e Papa:aArtefatos de Latex Norfol Ltda. mero 809.935).
Suínos Ltda.
ria Santana e•,:da.
(opoente do têrmo 809 782)
179 609.763 - dorrachas e Plásticos
N9 809.617 - Engel Engenharia
N9 209.968 - Chapas Arte LimiNs. 809.786 - Sobrado Engenharia
da Bahia
Eletrônica Ltda.
tada.
e. Comércio Ltda.
Engeral S. A. Engenharia, Comér.
809.7as e- Instala Construções
Nç '809.971 - Unitor 'União TecnoCia. Edificadora Sobrado (opoente cio e Indústria (opoente do -Carmo
Instalaçõss Ltda.
logica de Organização Ltda. .
do têrmo 809.786).
n9 809,617).
179s
809.771 - 809.772 - Conba,e,
N9 809.972 - Autocons Consorcios
809.793 -- filma Furtado Fer.
Construtora, Bahiana e Terrapiena179
809.721
Quattro
Administradoe Empreendimentos Ltda.
reira.
gem 'Limitada.
res de Bens Ltda.
N9 809.975 - Projeplan Projetos e
Thornpsonwerke Gesellschaf E Mit
Editõra, Abril Ltda. (opoente do
579 809.778 - Móveis Barroco IndusPlanos de Organização, administra- Beschrankter Haftung (opoente do têrmo n, 809.721).
tria e Comércio Ltda.
ção e Treinamento.
têrmo 209.793).
N9 809.779 - Transportadora Ita-.
Notificação para as devidas Taxas e
euman Limitada.
N9 809.803 - Indústria Paneto Li,
N9 809.976 - .Sul Americano da
outras Exigên cias a cumprir
Rendas Ltda.
mitada.
N9 809.780 - Domar RepresentaN9 809.246 - Bric a Brac Botique
Pan Produtos Alimentícios NocioN9 809.978 - Laboratil S. A. Inções e Comércio Limitada. •
riais S. A. (opoente do termo 809.803). Bolsas Ltda.
dústria Farmacêutica.
.579 809.783
Ponto Publicidade,
N9 809.400 - Confecções A Garota
Promoções e Serviços Ltda
lg? 809.812 - Cinor S. A. Cartona- Limitada.
N, 809.980, 809.081, 809.982, 809.083,
809.984 - S. A. Moinho Santista gem Industrial do Nordeste,
579 809.806 - João Batista CavalN9s 809.407 - 809.408 - 809.409
N° 809.839 --- Waldir Gonçalves
Indústrias Gerais.
canti Alves.
- 809:410 - 809.411 - 809.412
Ckless.
809.413- 809.414 - 809.415 - 809.416
Ns. 809.986, 809.987, 809.988, 809.989.
579 809.807 - Fernando Gomes Dias
Con.sultec sociedade Civil de Plane- - Metaurgica Riasulente S. A.
809.990, 809. g91 - Eutectic Indústrias
Eng enharia e Comércio Ltda. Engejamento e Consultas Técnicas Ltda.
Ltda.
col.
N9s 809.417 - 809.418 - 809.419 opoente do taTmo 809.839).
579 809.808 - Algodoeira Petrolina
N9 809.992 -7- Rubens Almeida RoN9 809.868 -- Truder Sistemas Ele_ 809.420 - Metalurgica Riosulense S.
A.
Indústria e Comércio Ltda.
drigues.
trônicos Ltda.
l\P 809.993 - Produtos AlimentíN9 809.462 - Telles Corrêa
N9 809.809 - Fernando Rodrigues
Rádio Corporation of América drade Ltda. Câmbio e 'Iltulos.' & Ancios Gazel Ltda.
Comércio e Indústria de Construções
•
çcpoente do têrmo n9 809.868).
N9 809.999 - Alaor Assunção Tel..
N9 809.467 - Indústria Pratense Ltda.
N9 809.877 - SDM Sociedade DisN9 809.810 - Mineração Indústria
xeira,
de Lacticinios Ltda.
tribuidora de Móveis Ltda.
e Derivados Calcareos Ltda.
€09.583 .
N9 809.247 - Conservação, InstalaMoinho Selmi-Dei S. A. Indústria e Barbosa Ltda.-- Sociedade Schenker,
•N9 809.811 - Holi Kruger Heinção, Reformas Gerais Ltda.
Comercio (opoente do têrmo númeCia. Importadora Sul Riogranden- ro 809.877).
N9 809.584 - Bentonita Boa Vista rich.
N9 809.814 - Matheus Nelly No.
S. A.
se (opoente ao têrmo n9 809.247).
N 9 809.880 - Seul Sociedade Civil
taroberto e Jacintho Machado MenN9
809.585
Oficina
Mecânica
N 9 . 809 . 401 - Metalúrgica Riosu- de Administração Ltda.
donça Junior.
Norte Etron Ltda.
lense S. A.
Scal Rio Indústria e Comércio de
N9 809.817 - Metalcar Indústria e
N9 809.587 - Venus Comercial LiRiosul Plásticos S. A. Indústria e Artigos Rurais S. A. (opoente do
-Comérscio Ltda.
mitada Vencol.
Comércio (opoente do termo Mime_ termo 809.880).
N9 809.826 - Transportadora Gual809.588 - Vieira de Vasconcelos
ro 809.401).
N9 809.882 - River Restaurante Sa- & N9
Cia.
ra
Limitada.
Ns. 809.402, 809.403. 809.404. 809.405, lão de Chá Ltda.
N9 809.828 - Sasse Cia. Nacional
WS
809.594
809.596
Sertel
Ser-.
809.406 - Metalúrgica Riosulense
de
Seguros Gerais.
W. Rivetti Ltda. (opoente do tar- viços Técnicos de Eletricidade Ltda.
S. A.
mo 809.882).
N9 809.599 - Capebi Cia. Agrope809.844 - Joaquim Ribeiro de
N9
N9 809.883 - .Emprêsa Limpadora cuaria Vale do Inhambupe.'
Riosul Plásticos S. A. Indústria e
Souza.
Montreal
Ltda.
Comércio (opoente dos têrmos núN9 809.845 - Banco. Moreira Salles
179 809.604 - A. Portela S. A. Co- S. A.
meros 908.402, 809.403, 809.404, ....
Montreal Montagem e Representa_
809.405, 809.406).
ção Industrial S. A. (opoente do mercio e Engenharia.
N9 809.847 - Parson- Refrigeração
179 809.605 - A. Portela S. A. CoNs. 809.457 e 809.458 - J. C. Jar- termo 809.883). •
Limitada.
mércio
e
:indústria
e
Engenharia.
ros & Cia.
N9 '809.852 - Clodoaldo Soares.
N9 809.886 - Frigorífico Ipanema
N9 809.611 -- Cia. Bahiana de AuN9 809.854 - Importadora e Co-,
Ebil Editôra Brasileira de Infor- Fábrica de Conservas de Carne Iii- tomóveis,
Peças e Empreendimentos. marcial Cihol Ltda.
mações Ltda. (opoente dos termos mitada.
179
809.616
Bolsa
de
Imóveis
,do
Brasil Oiticica S. A. (opoente do
na.' 809.457 e 809.458). •
N9 809.855 - Representações Prosul
Estado da Bahia Ltda.
têrmo 809.886).
Ltda.
N9 809.473 e 809.478 - Fibras Sin809.680
Doceira
San
Marco
179
N9 809.856 - J.C.S. & Cia. Li1\19 809.891 - Heros Máquinas Litéticas Yasmina S. A. Intústria e
Limitada.
mitada.
mitada.
Comércio
809.681
Bruno
de
Paulo.
N9
Balias S. A. Indústria e ComérSão Paulo Alpargatas S. A. (opoenN9 809.863 - Les Successeurs de F.
cio (opoente do têrmo n9 809.891).
te dos térmos 809.473 e 809.478).
N9 809.683 - Supermercados Serv- Cazanove.
809.865 - Antônio Domingos
Lev
'Ltda.
N9
N9 809.897 - Inpaco Indústria e
N9 809.597 - Pavtest Pavimentação
N . 809.692 - Francisco de Assis de Zaia.
Comércio e Produtos Alimentícios
Terraplanagem e Estudos•Ltda.
Saboya Fluza.
Fademac Fábrica de Materiais de Sociedade Anônica.
N9 809.866 - Antônio 'Domingos
_Construção S. A. (opoente do têr179 809.702 - José Colares More- Zaia.
Andeison, Clayton & Ci., S.A. Inmo 809.598).
N9 809.899 - Mercearia e Quitanda
dústria e Comércio (opoente do télsr, no.
N9 809.704 - Francisco Marcondes Cherrentes Ltda.
Ns. 809.601 e 809.602 - Cical Cons mo ns 809.897).
de Oliveira.
.guNelsrsa.809.953
trutora Industrial Comercial Agrícola
809.954 - QT.1'-'nPa
N9 809.946 - Alliage Cosméticos
Ltda.
N9 809.705, - Waldir Gonçalves Indústria Eletro Metalurgica Ltda.
Ltda.
179 809.959 - Cidel Modas Ltda.
Ckless.
Cia. Industrial de Conservas AliInquisa Indústria Química Santo
Consultec Sociedade Civil de Pla- 179 809.977 - Mauro Rodrigues Nomentícias Cica '(opoente doa têrmas Antônio S. A. (opoente do têrmo nejamento
e Consultas Técnicas Li809.601 e 809.602),
n°809.946).
mitada (opoente do têrmo 809.705).
N9 809.979 - Serviteenica Máquinaá
Ns. 809.618 e.809.619 - -Engel
Ns. 809.947 e 809.949 - Auto MeN9 809.707 - Judith Brandt da Limitada.
Engenharia Eletrônica Ltda.
cânica Unicar Ltda.
579
809.994 - Panificadora Santa Fl•
Silva Torres.
Unica Auto Onibus S. A. (opoente
Entel S. A. Engenharia de Telecolorsena
Ltda.
809.722
Perusin
Auto
Motores
N9
dos têrmos 809.947 e 809.949).
municações (opoente das têm
• 579 809.995 - Catauto Cataguasm
Importador S. A.
809.618 e 809.619).
Automóveis
S. A.
N9 809.950 - Indústria e Comér119 809.723 - Pensão Pomares Li9 809.715, 809.717, 809.817 e cio de Calçados Sarlu Ltda.
mitada.
N9s 809.996 - 809.997 - 809:998
Irmãos Sarué Ltda. . (opoente do
809.719
- Combrasa Cia. Brasileira.
N.
Catauto Cataguases Automóveis S.
179 809.724 - West Riding Inves- -A.
têrmo 809.950).
de Importação e Exportação.
tnaentas Limited.
.N9 809.468 - Promotora Bageense
Cobrasma S. A. Indústria e CoN9 809.970 - Emprêsa de ComérKibon S. A. (Indnatrias Alimentí- da Negoelos Ltda.
mércio (opoente dos têrmos números cio o Mineração Tropical Ltda.
809.715, 809.717, 809.718 e 809.719).
Anderson Clayton & Co., S. A. In- cias) opoente do têrmo 809.724).
N9 809.600 - Capebi Cia. Agrope.
IQ 809.743 - São Ricardo Indus- cuaria
e Comércio (opoente do 'erVale do Inhambupe.
N9 809.734 - João Antônio Coelho dustriai
trial Alimentícia Ltda.
mo
n9
809.870).
N9 809.691 - Republic Consultoria
Filho.
Laboratorios Silva Araujo RousSel Internacional de lõcu Públicas,,
Produtos Vitoria S. A. (opoente do
N9 809.973 . - Vieira Sampaio Intêrmo 809.734)
S. A. Opoente do tkrmo C99.743). Socl-•da,de
dustria e Comércio S. A.
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N9 809.823 - Fábrica de Doces Co- 809.864 - Les Successeurs de F. Ca..
N 9s 809.768 - 809.769 - Arón
zanoze.
Ghefgot Indústria e Comércio S. A. queiro Ltda.
N9 809.825 -- Thomaz Fricoll.
Ernesto Neugebauer S. A. IndúsSandoz S. A. (opoente dos termos
Incafé Indústria e Comércio de Café trias Reunidas (opoei te' dos termo*
809.768 e 809.769).
809.858, 80 .859, 809.860,
N9 809.785 - Sobrado Engenharia Finos S. A. (opoente do termo nu- 809.857,
809.861, 809.862, 809.8 4).
mero 809.825).
e Comércio Ltda.
N9 809.829 - Sasse Cia. Nacional N9s 809.948 - 809.951 - Auto Me.
Cia. Edificadora Sobrado (opoente
câniCa Unicar Ltda.
de Seguros Gerais.
do têrmo 82/9.785).
N9s 809.840 - 809.841 - 809.842 Auto Onibus S. A. (opoent*
N9 809.801, 809.802 - Belcos & Cia. Mariner S. A. Comércio e Repre- doUnica
térmo 809.948 e 809.951).
Limitada.
sentaçoes.
N9 809.607 - Elmo.? Silveira CRS,.
J. & Coats Limited (opoente dos
Wella Aktiengesselschaft (opoente
tro.
têXmos 809.840, 809.841 e 809.842).
dos termos 809.801 e 809.802).
N9 809.822 - Fernando de Mendon.
N9 809.80,4 - Fernando Rodrigues N° 809.853 - Rivalimport comercia,I ça.
Comércio e Indústria de Construções Import .-,,iora e Exportadora Ltda.
N9 809.827 - Sa.sse Cia. Nacional de.
Ltda. Control.
Comercial Eletrica Rival Ltda. (opo- Seguros
Gerais,
ente do termo 809.853).
N9
809.805
Fernando
Gomes
Dias
Laboratorios Silva Araujo Roussel Engenharia e Comércio Ltda. EngeCia. Mineira de Aguas e Esgiitos
Ns.
809.857
809.858
809.859
E. A. (opoente dos têrmos 809.745 e col.
COMAG (opoente do tèrmo 809.827).
809.860 - 899.861 - 809.862 -

PP 809.696 - ACB Administrackt
-Central de Bens Ltda.
N 9 809.699 - Peter Pan Brinque&Os
Ltda.
Walt Dirney Productions (opoente
do térmo 809.699).
N 9 809.720 - Quatro Administradores de Bens Ltda.
Editora Abril Ltda. (opoente -do
Urra° 809.720).
N9 809.744 - São Ricardo Industrial Alimentícia Ltda.
Laboratórios Silva Araujo Roussel
S. A. (opoente do têrmo 809.744).
N 9s 809.745 -- 809.746 - São Ricardo Industrial Alimentícia Ltda.
C09.746).

LEGISLAÇÃO F14-:,DERAL

1967
Por ordem numérica

Por ordem alfabética dos assuntos
Da legislação revogada em 1967
'DIVULGAÇÃO N° 1.042
PREÇO: NCr$ 8,00
A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Agência I: Ministério da Fazenda .
Atende-se a pedidos pelo Serviço 'de ReembOlso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

9

DIVULGA0 N' 1.009
Preço Ner$ 0,40
Vende:
Na Guanabara

Agenda Is Ministério da Fazenda
Seção de Vendes: .hre. I2odrigues Alves, I

Atende-se-a pe.dtdos pelo Serviço de Reenabôlso Postal
Et/11 &Gaita
Na sede do DIN
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MARCAS DEPOSITADAS
mem womerem...L.

Palalacaçao feita de acordo com o art. 109 e setas
N° 873.813 . •

G E N . E B R A.•

Requerente: Peat° de Serviço .
Genebra Ltda.
Local: São Paulo Assinalar: insto de serviços para
veículos em geral, lavagens, lubrifificação, estadias, garagens, da classe
50.
N9 873.814

Tamoio Comércio de Automóveis
Limitada
Local: São Paulo
Asatnalar: Prestação de serviços em
geral m ecânicos, em automóveis e
5 correlatos. Serviços de funilaria', pintura, eletricidade. Postos de serviços,
garagens, estadias, 'consórcios, da
classe 50
N9 873.815

PRES Sr iti4P
7ndiSetria Brasileira
n
Requerente: Prestamp S.A. Embalagens, Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 26
Artigos: Para distiauir artefatos de
Madeira, osso ou marfim, não incluídos em outras classes: Argolas, anéis,
alguidares, armações para balcõea e
paravitrines, artefatos de madeira
para - caixa tapume, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas,
caixões, caixotes, cavaletes, cunhas,
cruzetas, cubes, caçamba, colheres,
cetos para pães, cepos para cozinha,
Cabos para ferramentas, cantoneiras,
engradados, estrados, esterinhas, estojos, expremedeiras, escadas, cápsubs e guarnições, embalagens de madeira, fôrmas, guarnições para portablocos, gaiolas, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
Utensílios domésticos, garfos, malas
de madeira, palitos, pratos, pipas, pinos, puxadores, prendedores de roupas, pedestais, monogramas, palitos
para dentes, táboas de passar roupas,
Moas de carne, _tonéis, torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira, rodinhas, rolos, rosários, vasos.

tru.mcntos de precisa°, instrumentos
e aparelhos técnicos: Aparelhos de
aquecimento centraa, aquecedores, aspiradores, aparelhos de ar condicionado, acendedores, aparelhos automáticos para descarga de água, anteiômetros, anemômetros, chaves elétricas, comandos elétricos, cabos e conautores elétricos, caixas de descaía,
chaves de alavanca, • condensadores,
bebedouros automáticos, comutadores, contadores de rotação, calibradores, bombas hidpaitlicas, bombas elétricas, de deslocamento e a pistão,
exaustores, esquadrias de agrune.nsor, fios elétricos, fusíveis, filtros, filtros para captação de água, geradores, hidrômetros; hidrantes, intercalotoras, indicadores de níveis, isolantes
elétricos, isoladores de corrente, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente,
aparelhos luminosos, quadros elétricos, reguladores de voltagem, regula(toras automáticos, micrómetros, resistências, reostatos, registros, reaistros para água, para canais e para
vapor, redutores de pressão, soladoias elétricos, soquetes, sextantes, taaneiras de compressão, torneiras com
afspositivos para aquecimento de
agua, torneiras de alta pressão, termômetros, teodolitos, transformadores, tomadaS, tubos elétricos, válvulas, válvulas de descarga e a preaão,
válvulas sanitárias, válvulas de comporta, válvulas de retenção; venbiadorea e voltímetros.
Classe: 16
Artigos: Para distinguir materiais
para construções, decorações e adôrnos de prédios: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos, para pavimentação e calhas, cimento, concreto,
cal, cré, chapas isolantes, caibros,
caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas d'água, caixas de
descarga para lixos, edificações pramoldadas, estuques, emulsão de oase
asfaltico, esquadrias, fôrros, frisos,
Osso, eatacas, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris,
lages, lageotas, material isolante
contra frio e calor, massas anti-ruidos para uso nas construções, manilhas, massas para revestimentos de
paredes, mosaicos, produtos betuminosos para uso nas construções, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizante as argamassa de cimento e cal hidráulica,
pedregulhos, produtos betuminosos
imperrneabilizantes, líquidos ou sob
outras formas para revestimentos e
outras usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças
ornamentais de cimento ou gesso
para tetos e paaed'es, parquetas, pnrtas, portões, portas de chapas onduladas, pisos,- soleiras para portas, tijolos, tijolos refratárias, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilaçãõ, tanques dê cimento; vigamentos,
vitrôs, venezianas, vitrôs, venezianas.
vigas, pisos, portas e pilares de concreto, tintas para construções não
inanidas em outras classes
Classe: 25
Artigos Para distinguir obras de
pintura e escultura, estátuas, Ima:gene, desenhos, plantas, projetos desenhados, maquetas, cartazes, croquis,
painéis para decorações, figuras de
Ornatos, flâmulas, suportes artísticos
para vitrines, clichês, displays, estampas, gravuras e placas para re-

parálgrafos do Código da Propriedade Industrial

tos, arquitetura, construções, engenharia elétrica, decorações assistências técnicas elétrica e hidráulica,
empreendimentos, montagens de equipamentos hidráulicos e elétricos, administração predial.
N9 873.820-22

TROPI C

Á L.

Requerente: Comercial e Importadara Tropical Ltda.
Estabelecida em: São Paulo
Classe: 50
'Artigos: Para distinguir como man
ca de serviços de ampliações e seve
ações fotográficas, colocação, manutenção e assistência técnica de anal,
relhos e máquinas fotográficas e ci.
nematográficas. Serviços de impor,.
tação e exportação
•
N.9 873.825

COMERCIAL E IMPORTA 10Bi
TROPICAL LTDA,
Requerente: Academia de Ensino
"do Circulo Familiar Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe: 8
Artigos: Para distinguir aparelhos de
comunicação interna, aparelhos telecomunicações, alto falantes, discos
gravados, esquadros, filmes revelados,
fitas gravadas, fitas magnéticas, gravadores, máquinas falantes, tapes,
transmissores.
Classe: 32
Artigos: Para distinguir: agendas,
apostilas, anuários, álbans impressos,
almanaques, boletins, Crônicas Impressas, catálogos, calendários, dicionários, conjuntos instrumentais, músicas e vocais, enciclopédias, folhetos,
polhinha,s, histórias impressas, jarnals, livros impressos, método para
ensino de música, música impressa,
prosas impressas, programas de radio, televisão, cinema, programa cira
canses, radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais, cinematográficas, roteiros impressos de peças teatrais, roteiros impressos de filmes, revistas, "Scripts" de cinema, de teatro, de televisão, veículos publicitários, documentados, reportagens flimadas.
Classe: 50
Artigos: Para -distinguir como marca
de serviços: ensinos por correspondência apostilada, ensinos através de
discos, de slaydes, de tapes, de fitas
magnéticas e gravações, ensinos educacionais, profissionais e culturais.

Requeánte: Comercial e Importada.
ra Tropical Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
N.9 873.826
CALEFPI1

Requerente: Taxi Aáreo Pôrto Also
grense Ltda.
Estabelecido em: RGS
Classe: 50
Artigos: Para distinguir: tamisai%
venda de passagens, viagens, excUns
mies, reservas de hotéis, transportes
e táxi aéreo
bL9 873.827

N9 873.823

Requerente: Sch erin g A'a
gesellaa
ch aft
Local: com ,sede em nerlirn e
Bergkamen. Alemanha
N9 873.816-19
Classe: 1
Artigos:- Produtos químicos para
galvanotécnica
Classe: 6
C 11: R .31 33 R O Artigos: Máquinas de baixa temão,
In dástria Brasileira;
para fins galvânicos
Classe: 8
orrente
/artigos: Reguladores d
R eau eren e : Antônio Augusto Gouvêa
para banhos galvániccs
Pedroso e Odilair Dal Prá
Classe: 11
'Local: são Paulo
sidências.
Artigos : Instrumentos para ra rs:P
Classe: 8
Requerente: Acaderraa
Classe: 50
Faaino do comutadoras de instalações as.aaiai.
Artigos; Para distinguir aparelhos Artigos: Para distinguir como marca
eas, tinas para banhos ga.var,iana,,
Círculo r2111'" + ft 0
para instalações hidráulicas e elétri- de serviços de instalações hidráuliLac Pl' • er' n r'"Ittal
in.st rumetetos para galvaniza caio ate
massas
caS, acessórias e artigos d étriço) 40- ca. e elétricas, projetos, planejaramClaSse

w•

1578 Quinta-feira o

DIARIO OFICIAL

(Seção In)

Março de 1969

_

micos; corantes guirris. as; corrosivos dicinais; bálsamos do Canadá, bai- . antienxaqueca; lucha mel de; lun,
químicos-anti; creosôto; cromatos; -sarno.s conixa o resinamento; balsa- c__o; me° de; sungea1ores meaicinais;
cultura, caldo de; cultura de bacté- mos de gurAm; bálsamo de toa.; g&acoi; gasosos laxativos, ger.nic.das•
rias; decolaminantes químicos; de- banhos meaicinals; bannos, proau- iiiz-iiciiiai.i-, geroioSia.:os; É,:ic):.a;
copantos químicos; decoponerites quí- tos medicinais aaaa; basilição- De- giccco.a.; ga.,..5o, pa,Jei aikti; grind.micos; degeladores químicos; desco- borragens medicinais; bebidas ' medi-- ia; guaco; xaripe u; gua..aco, lia.a.
santas químicos; desengraxantes quí- cinais; beladona; tintura de, belorue- 2.one;, namameils, elzáato de; ha:micos; desoncrustantes químicos; gas;. benzcatos para rarmwria e me- tem, dases cie; nome-; a,ntitoxala; nedesnaturantes químicos; destempera- dicina; benzoinattol — AMA; ni. agi° bina ; bemol' ai da l -- antu liadores químicos; detonantes quimi- beta; nado); betai (farmas_a) ; iJi- rosna; nexiirescrcanai; hidra.stilia;
cos-anti; diluente,s químicos; dióxi- borato de sodio hidrataam banissa. niciratados medicinaiS; higicnicos medos; dispersantes químicos; dissocia- nato de sódio; biscoitos mana:mais; amantentosos, produtos; inssaranana;
dores químicos; dissolventes quími- bicromato de potássio; asco LOS vsr- iiiphóna; injeções; lubriticantes mecos; diuretina; dolomita ou dolomia; mifugos; bismutiia; bismuto: bica, dicinais, óleos medicinais: papaina;
dulcificantes químicos para indais. preparados medicinais para - os cui- pastas medicinais; paulas medicinais;
tria; dulcina para indústria; emo- dados da; boido, exsrato; balido dc; panpineia — bomboas ou rebuscados;
lientes químicos; esteaaratis; _estea- boldo, tintura de: bolos vermirugos; pomadas medicinais; . produtos fasmarina ésteres químicos; estriquinina bombons de pimpineia; bombons cauticos; produtos oficiais; sanocriRequerente: Kapa Estúdio Gráfico Para fins industriais etano; excita contra tosse; bórax; bõrSco, branca; sina; santa maria; larva de; santodores químicos; extintores químicos água; branco de baleia, - espermace, mina; soluções mediçinais, supositoS. C. Ltda.
para incêndio; fenilacetanilido; fer- te; bromalia • brometos; bromidra- rios; velas medicinara; vitaminas; viLocal: São Paulo
trastorina; Á, armes.
Classe: arocianeto de potássio; filmes sensí- tos; bromo; bromofórmio bromureto;
Classe: 5
Artigos; Aplicação: corno marca de vais; fixadores químicas; fladino; brucina; Buranhem; cabeça de neServiços, para distinguir as seguin- fluidos químicos para i n d ús t r ia; gro, remédio contra as dares, de; ca- Artigos; Metais Mia trabalhados ou
tas atividades: — Promoções em ga, fluoridreto; fluxos para soldas for- ,cau, manteira de; cachu, pílulas de; parcialmente trabalhados, usados ias
al particularmente no que se re- miatos; fosfitos; fucrina; gaiatos; .cacodilatos; cairina; cal; água de; indústrias a saber: s- Aço; adesivos
rira a planificação, criação e &se- galhato de bismuto; gases químicos. cal preparados medicinais com base metálicos; alcalinos metálicos: alpaInho de produção de capas (de re- glicerina para indústria; glicol; gli- de; calciferol (vitamina D cristalia ca (metal ) ; alpax; ! alumínio. anta
~as, livros, etc.), de novos produ- cosidos; hélio; helicopistas papeis; zada); cálcio cinchofeno; caldo de fricção-metal; antimônio; aparas de .
10s, de embalagens e rótulos, de hezano; hidrocirato para cópias; hi- cultura para, bacteriologss; calênclu- metal; babit (Metal); nbarra -- me- .
Marcas e logotipos, de álbuns e ca- drogênio; hidrossulfito; hidroxicitro- la; calicidas; calmantes, calomela- tal em); bronze; carbono • metais a;
alogos, de cartazes e cartazetes, e nelal; hiposfosfatos; hu me tantas nos; calos, emplastros para; calosi- barcusa.o meta.... ; C...cara (cobre);
de calendários; diagramação de fo- químicos; impermeabilizantes quími- dadas, produtos contra; camomila; cera) ansSai..) ; (staa; as — metal) ;
Ihetos, revistas e livros, decoração; cos; iooduretos; manganita; mate- Canada — bálsamo do; canela e m chum.....; cisalhas ct,4 metal; cobre;
mala direta riais químicas; materiais sintéticos; Pó medicinal; cânfora — brometo de colas metálicas; (solas)
as) constantan
produtos químicos para fabricação c?nfora, óleos' de; canforado, óleo; (lisa); cromo (metal ; inpro — nuN.'9 873.829
de; nitratos; nitrobenzina; exalatos; canforado de creosoto; canforato de qual; duralumío; d1 rama (metal);
oxidantes químicos-anti; óxidos; oxi- piramidão; cantáridas, infusão de; electron (metal) elatroplata • estagênio; papel albuminado; papel hes cantáridas, pó de; cantáridas, tini- nho; estíbio; ferro; fundidos — me..
liográfico; papel sensíveis; pirolusi- tura de; cantaridiria; capitaria, ca- tal; glucínio; g u á a; hidrogênio;
" BO YES"
ta; pós químicos; potassa; prepara- pile — xarope de; capraina, capta íman natural (ferro ;magnético));
ções químicas; redutores químicos; ema; cápsulas medicamentosas; cep- itrio; "Kieselguhr" larninacloS; latão; .
removedores químicos; renovadores mias medicinais; cápsulas tónicas ligas metálicas; limalhas de metal;
Industria Brasileira químicos; reveladores químicos: sala- ou purgativas; caramelos contra a lítio (metal); manganês; maganin;
citatos; sais químicos para indús- tosse; carbonatos; carbono; hidrato mercúrio; rnoligdeno i (metal) muntz;
tria; secantes químicos; sodas qui- de; carbono, pastilhas compostas de; níquel; osmio; osmitidio; ouro; ou-Requerente: Companhia Industrial mins (inclusive cáustica); soluções cueba; carobina; carpaína; casque- ropel; paládio (metal); pastas meta,e Agrícola "Boyes"
químicas; sufatos; fulfitos, sulfure- ja; carvão vegetal medicina), em pó lisas para soldas;- parmaloy, piches-Local: São Paulo
tos; thinner, exceto de outras
de casca d'anta; cascas vegetais pa- beque; plaquê; platipa; poeiras de
Classe: 1
classes
ra frmá,cia; cascarina; caseína; ca- metal; pós metálicos Para solda; pra,
s
Artigos: Substâncias e preparaçõe
Classe: 3
.simiroca edulis, extrato fluido de ta; solda de prutênio; similor; soldas
guímicas nas indústrias, na fotogra, Artigos: Substancias químicas, pro- oâaaue iaméb ; ba-n e- cam coI ii metálicas; spiegel; spiegelisen, sue-afia e nas análises químicas. Subs- dutos e preparados para serem usa- cássia; castóreo; castor oul (óleo de ta de metal; tantalo; thomaz (meais
tâncias e preparações quimicas anti- dos na medicina ou na farmácia, a :rícino); catoaba; catapla
s.ma,medi. fundidos) tirds metaltcas para soldas;
êorrosivas e antioxidantes, a saber: saber: — abrina; absinto; abutiza; camentoso; cáustico, lápis; cáusticos, titanio; titânio sílica; tombaque; tó.
abrasivos químicos; aceleradores qui- acafifa indico; metal; acetalinida; produtos, produtos; celulósicos, éste- rio; tungstênio (metal); venádio —
Micos; acordésia; acetificadore,s qui- acetarsona; acetatos usados na far- res e éteres; carato anfora,do; caro- (metal); volfram; voifronio (metal)
znicos;' acetatos; acetileno, acetoar- macia; acetatos usados na medicina; to; cerusa amarela; cetonas, chá
yellow; zinco; zircônio (metal)).
senito; acetocelulose; ácidas; me- acetofenetidina; acetona; ácid os anti-asmático; chá para emagrecer;
Classe; 6
tona; adesivos quémicOs; absorventes usados na farmácio; ácidos usados chá purgativo; chinchonidina; ala- Artigos: Máquinas e 1 suas partes in.
químicos; agentes químicos; agluti- na medicina; açofeifa da India; aco- nureto de potássio; cicuta; cigarros tegrantes, a saber . acoplamentos,
nadores químicos; água destilada pa- nitina; acônito; actol; açúcar medi- anti-asitaticos; cigassos medicinais; axiais; alavancas meêânicas, alavanra indústria; água oxigenada para cinal; açúcar purgativo; adonidina; cinamono; cipó cravo; citrato de ca-- cas partes de máquinas; anéis de segindústria; aguarrás para indústria; adonis venalis para farmácia; adre- faina; cloral, composição com base mento; anéis partes : de máquinas;
albumina; asicalis químicos;; alcali- nalina; agárico da carvalho; agluti- de; cloramina; cloreto de amônio; antidetonardes para motores; aquenos; álcool para indústria; aldeidos; nador químico, para farmácia; agrião cloridrato de morfina; clorofórmio; sedares de 'máquinas' aríetes; armealimentos, produtos químicos para da ilidia; agrião do Pará- água bal. coca medicinal; codeína; cola medi- ze,s; arranques de m tores. apitos de
conservar; alumens; alimina; alvaia- s'â'mica; água branca; água de ano .cMal; colargol; colchicina, coleina; máquinas; balanceis de máquinas;
de apara indústria; amelina ou ame- to; água de arnica; água de cal pa- colina ou cholina; colinas. colódio; bases de maquinas; ate-estacas; be.
lida; amida; a:midina; amidoquimi- ra farmácia; água destilada para colutorios; combreto; comprimidos toneiras; bielas; blocos partes de mácos; amitiogênio; anndol; amônia; farmácia; água de flor de laranja; medicinais; conicirra; copaíba -- quinas; bombas a pistão; bombas
amoníaco ;aconieto; anilina; anti- água de javel para farmácia; água óleo de; cordiais; ' medicamentosos; bas hidráulicas; rabçadeiras de mácorrosivos químicos; antidetonantes glicerinada; água mineral medicinal; coumarina; cravo da índia, óleo de; centrifugas; bombas elétricas; bompara motores; antiferrogincsos quí- água oxigenada para 1 ar m ácia; creatina; creme de tártaro; cremar quinas; braços de máquinas; ta.sas
micos; antiincrustant,es; antimônio, aguardente alemã; albumina vegetal de tártaro; creosoc ?nfora . creosoto; mecanirsas; bronzes . 1 de máquinas;
antioxidantes químicos; antitáro; para farmácia; albutamina; alcaçus; cristal de Wiggers; croton amazôni- bronzinas; buchas de máquinas; barantracono; antraquinda; argola ar- alcalinos para farmácia e medicina; co; cumariaa; cumaru, essência de: rinhõs; cabeçotes dei máquinas; cágonina;- arsônico para indústria; alcalóides pra farmácia; álcoois Me,. cumaru — óleo de; curare; daltan, breas; cabrestantes; ' sade'as para
ativadores químicos; auratos; azedas- dicinais; alcoólicos medicinais; ex- líquido; danaana; daturina dávilla máquinas; caixas partes de máquisal de; azotos; azulina; banhos qui- tratos ;aldeido para farmácia; ale, rugosa (cipó cabeludo); decoaSass; nas; calandras; calec,s partes de má-micos; bário; barita; barritina ou crim medicamentoso; alfazema para dedaleira (digital) : dentes remédios quinas; cadeira sde Máquinas. câmbaritita; barrilhas químicas; bases farmácia; alga vesiculosa; alho para contra as tiores cie; dentiçao, pos bios; camisas para Máquinas canos
químicas; benzeno; benzina; bibora- farmácia; alipina; aloés; alietina; para
; fortilicar a depurativos der- partes de máquinas; carburadores;
tos; bicarbonatos para indústria, bl- aloína; altéa; alumina; amaciantes m tol; desinfetantes para
a os intes- eardans; "carters"; Chumaceiras ancloretos; bicromatos; bioquímicos; farmacêuticas; arnbroína amênddas, tinos; desmaio, sais para; detergen- tifricção para maquinas; cilindres de
produtos; bioxalatos; bisrnutato; bis- leite de; amêndoas --óleos de; ami- tes medicinais; dextrose; diaforéta máquinas; colares para máquinas;
muto; bissulfitos; bitaxtratos; hora- dopirina; amigdalina; animas; amô- cos; dicloramina; dietildioxistibileno; compressores; comutadores de fôrça;
cita; bórax; braunita; brometos; nua; amoníaco; anagiris fétida an- digestão, preparados para; digestivos comutadores de veloaidade; condenbromo; bromofõrrnio; bromuretas; diroba; anéis medicamentosos para produtos; digital, preparados. de; di- sadora sde máquinas, condutos para
butano-gásá cafeína; caleona; cal calos; mamona pulsatila; anesté,si- gitalina; diuretine ;doenças, produ- .máquinas; contra,.haates de máquis,
virgem usado nas indústrias; calei- cos; aneto-água de angelica, tintura tos para quaisquer dores; produtos nas; contrapesos de máquinas; comina; cálcios; calomelanos para in- de angelim; pó de; ascórbico (ázi- para aliviar as; dormideiras; dever, 'roas para máquinas; corrediças para
dústria; cânfora; caisoinina, aarbo- do); ascorbina (farmácia); asma — pó de; dulcificantes medicinais, ma- m;quinas; correntes de máquinas;
natos; carburetos; carmim; carnali- chá contra; asma — cigarro contra térias; dulcificantes, substânciaa far- correntes de transinissão; cruzetas
ta; caseína para indústria; cataliso.- a; asmático — chá anti; asmático — macêuticas; dulcina; elixires medici- para máquinas; cubas para máquidores químicos; caustico& químicos; cigarros anti; assacu; assafétida; nais; emulsões medicinais; estan•u- nas; culatras de má,gninas; dínamos;
cório-óxido de; corusa; corussite; pura farmácia; assafétida tinturas lantes medicinais; estipticos; produ- discos de máquinas; 'dragas mecânicbs pas emulsionadas; chapas sanai.- de; atropina; azul de metileno (me- tos; estramônio; estupefacientes me- cas; eixos de máquinas; elétrodos;
v, a; cianato; cinanetos: cianido; dicinal) babosa, óleo de; bacalhau; ricinais; etalonamina; ater medici- êmbolos; engenhes de cana; erigeciano; cianogênio; cianutaro; óleo de fígado de; bacilares, prepa. nal; eucalipto medicinal; encaliptal; p isos de serra; engrenagens de más
insetos; cinábrio; citratos;; Cara- rados; bat•téricos, preparados; bac- febrifugos; fenocetina; fenossulfora- quinas; entatéis; esraeris de maquia
tss; cloratos; Cloridratos;
cloro; teriolo.gia — caldo de cultura; ba,c- tos; ferratina; ferrraincso,s mediei- nas; esmeris .mecanioes; estassanizaCorel-órmio como solvente; cobalto, teriológicos, preparados;
badiana, nas; finravanti, bálsamo d 2; lenta- dares; exatntricos dd máquinas; facm.bm açoes quicas
mi
de; coló-dio; oeência de; badiano; bagas de zint
reto, masaim frieiras, reiná- ca stle maauinas; feriramentos met?composições químicas; compostos (Uai- bo balsânicas; águas; bálsamos me- dica v..n; frontais medicamentosos nicas; ferramentas, partes de máqui.
N. 873.828
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quinas; filtros de máquinas- foles de quinas; piaras para tornos; pioras, — a. saber: abaixa-luzes — aba tires contadores de rotação — conversores
cogneteleiras —
artes de maquinas; mamas, plane- — absorsõmet s ta — azendadares — - caornatógrafos
máquinas; fôrmas de máquinas; for
nos de máquinas; forquilaas; franza tárias; platinadas de motores; polias; actindinetaros — açucarimetros — cometas elétricas — cornetas para,
veículos cor-rentes de agrimensor —
mires de maquinas de costura; freios; poritrizes; pratos de máquinas; pren- acumuladores — adaptadores —
fresas; furadores de máquinas: fu- sas; ralos de máquinas; receptáculos metros- — alccolômetros — alterna- cortadores de fotografia — cristais de
radores mecânicas; gatilhos de má- de máquinas; redutores para máqui- dores de corrente elétrica — alto-fa- ,—„„idrecagan-'f mcaãçi(y Avaormo...
quinas; geradores de correhtes: gre- nas; reguladores para máquinas; re. lantes — amassadeiraa de uso domés- rádio — cromastoceipios- — cronügralhas de máquinas; gruas; guias, par- guiadores de força., para ri:inquiriu; ticos — amortecedores elétricos — fos — cronômetros — curai-metros —
tes de máquinas; guinchos; guin- reguladores de velocidade, para ma- amperimetros amphficadyre.s — densímetros — descascadores de aso
alastes; hastes de máquinas; insulflas quinas; rolamentos de motores; ro- ampliadores — analisadores — ame\ 'doméstico — despertadores — diaas —
dores de ar para máquinas; juntas los, partes de máquinas; rotativas; de calibrar — anemômetros — ante- diafragmas — dinaart;eaetres — disaos
',magra:fados —
para máquinas;. lançadeiras; lar ças, rotores; segmentos; separadores, par- nas — anúncios , elétricos — apare- automáticos —
partes de máquinas; lubrificadoress tes de máquinas; tambores, pastes de lhos acionados por moedas — apare- discos gravada' 'discos para calpartes de máquinas; macacos; nian- máquinas; teares; tesouras mec?ni- lhos aereofotogramétrioos — apare- culo — discos sonoros — discos telecais antifricção; manivelas .de má- cas; tornos; tremonhas; tubulações lhos amplificadores — aparelhos ca- fônicos — distribuidores de eletriciquinas; máquinas abanadoras; má- para caldeiras; turbinas; válvulas, libradores — aparelhos cinemategrá- dade — dispositivos mecânicos ou eléquinas achatadoras; máquinas acio- partes de máquinas; ventiladores, ficas — aparelhos cosmográfieos — tricos para cortinas — duchas e-bulinadores; máquinas adelgaçadoras; partes de máquinas; ventoinhas, par- aparelhos de agrimensura — apare- dores — ecabatimetros — ejetores ,—
máquinas afiadoras; máquinas ajus- tes de máquinas; virabrequins; vo- lhos de alarma — aparelhos de alta eletrõforo eletroscópics — enceralantes, partes de máquinas
tadoras; máquinas alargadoras; mátensão — aparelhos de ar refrigerado deiras — equipamentos de apa,reflic,s.
quinas alimentadoras; máquinas ali— aparelhos de assar — aparelhos de elétricos — equipamentos para sin2:0Classe:
7
,
sadoras; máquinas alumadoras; máastronomia — aparelhos de cocção — nização — espelhos para insaalução
quinas amassadoras; máquinas aplai- Artigos: Máquinas de agricultura e aparelhos de contrôde de torça — elétrica — espectroscopios — esoetónadoras; máquins arqueasloras; má=- horticultura e suas partes integran- aparelhos de contrôle de movimento gratos — espremedores de . uso doquinas arrolhadoras; máquinas aspi- tes. Grandes instrumentos agrícolas, — aparelhos de contrôle de som — méstico — esquadro — exceto para
radoras; máquinas atarrachadoras; inclusive tratores, a' saber: — adu- aparelhos de contrôde de temperatura desenho — estabilizadores de pressão
máquinas a vapor; máquinas bate- badores; ancinhos; empilhadores; an- — aparelhos cl acartar frios ,de usa — estabilizadores de voltagem — esdeiras; ,máquinas beneficiadoras; má- cinhos mecânicos; ancinhos puxados doméstico) — aparelhos de encerar tadias — estadímetros — estendmetros
quinas bombeadoras; máquinas bru- a cavalo; arados; arrancadores de (de uso domestico) aparelhos de en- — esteoscOpios — esteremmaafsctipios
nidoras; máquinas buriiadoras; má- plantas; arranca-tocos; balancins; , ganharia — aparelhos de engomar (de — estereômetros — estereoplanimarros
quinas catadoras; máquinas centrifu- batedeiras agrícolas; bicos para ara- uso doméstico) — aparelhos de aspa- — estereopticons — estesiemetros —
gadoras; máquinas classificadoras; dos; bosbas agrícolas; b orr ifadores gir — aparelhos de evaporação — esticadores — aparelhos — estiienramáquinas coletoras; máquinas cole- agrícolas; raçbos de arados • capina- aparelhos de experiências eentificas tros — estrada de ferro — aparelhos
toras; máquinas coprnressoras; má- deiras mecânicas; carpideiras. cava- — aparelhos de fermentação — apa- para — estrada de ferro: cantrale
quinas condensadoras; máquinas con- deiras; ceitadeiras; cepos de arado
relhos de física — aparelhas de foto de; estrada de ferro, sinais aatomádutoras; máquinas construtoras má- charruas; cortadores mecânicos de , decalque — aparelhos de fotografia ticos para — estrada de ferro,. setequinas cortadoras; máqui nas de cana, capim, grama, etc.; descava- — aparelhos de galvanoplastia — apa- ma de sinalização para — estufas de
abrir; máquinas de acoplar; maquie deiras mecânicas; desterroadores agrí- relhos de peodésia — aparelhos de aquecimento — estufas para plantas
nas de alumar; máquinas de alterar colas; destocadores; distri burilares geometria — aparelhos de iluminação — endiômetros — evaperametros —
produtos; máquinas de beneficiar pro- mecânicos de estrume; distribuidores — aparelhos de institutos de beleza exaustores, exceto de maaurias —
dutos; máquinas de binar fios; má- mecânicos de sementes; ssnxos de má- — aparelhos de matar inseto/. (náo experimentadores de tarso
expoquinas de bobinas; máquinas de bor- quinas agrícolas; escarificadores; es- agrícolas) — aparelhos de medição — sômetros — extintores de incandio
dar; máquinas de briquetar; máqui- cavadeiras meciMicas; espalhadeiras aparelhos de observação — aparelhos fantoscópios — faroletes — atroes —
nas debruadoras: máquinas de Iam- de terra; máquinas; extintores de er- de ordenha — aparelhos de passar fecha-portas automáticos -- fechasiiir; máquinas debulhadoras: máqui- vas daninhas e pragas; extintores roupa (de uso doméstico) — aparelhos portas pneumáticos — feders — ferro
nas de burilar; máquinas de calan- agrícolas, máquinas; fena.deiras, ga- de pesar — aparelhos de proteçáo elétricos para solda — ferro para pasdrar; máquinas de cardar; máquinas danheiras; grades de discos ou den- contra acidente — aparelhos de radia sar e engomar a- fervedores — filmade clarear; máquinas de colar; zoá- tes; lanças-chamas agrícolas; leiva- —anarelhos de refrigeração -- apare- dores — filmes revelados — filtrantes
quinas de conservar estradas; má- dores; locomoveis agrícolas: maquis lhos de segurança (inclusive do tráaparelhes — filtros automáticos —
quinas de coser; máquinas de costu- nas arrancadoras de tocos, máquinas fego) — aparelhso de sinalização — fios — aparelhos elétricos — física —
rar; máquinas de cavar; máquinase batedeiras agrícolas; máquina borri- aparelhos desinfetadores não medici- física, aparelhos de; física -- instrua •
de debruar; máquinas de derrubar- 1 ticadoras agrícolas; máqui nas capi- nais — aparelhos de aelevisão — apa- mentos de; fitas métricas -- fixos
"nu:seres"
maquinas de descarnar; maquinas de nadeiras; maquinas cavadeiras; ma- relhos esterilizadores (não medicinais) dentados — fleximetros
descoraçar; máquinas de desgaseifi- quinas ceifadeiras; máquinas colhe- — aparelhos fotograrnétricos — apa- — focagem — instrumentos atacara —
ras
de
plandeitas;
máquinas
cortadei
eas; máquinas de despolpar. máquirelhos fotográficos — aparelhos foto- dispositivos para; foeatizadores para
nas d edilundir; máquinas de dobrar; tas; máquinas cultivadoras; máquinas - telegráficos — aparelhos gaseificado- câmaras — fogareiro (elétrica eu não).
de
abrir
canais
de
irrigação;
mamai_
máquinas de drenar; máquinas de
res — aparelhas geofistes — apare- — fogões (elétricos ou não) — fonenembragar; máquinas de empurrar; nas de amanhar terra; máquinas de lhos hidrometricos — aparelhos Lim- doscõpios — fones — fonormaticas —
de
colher
s
colher
algodão;
niáquina.
máquinas de enfornar; maquinas de
padores (de uso domestico) — apare- máquinas _... fonográficos — discos
engraxar; máquinas de estriar; má- frutas; máquinas de combater pra- lhes meteolOgicos — aparelhos
— fonógrafos -- fonte de cabe foquinas de explosão; máquinas de ex- gas; máquinas de cortar galhos, má- turadores (de líquidos, de óleos) — nômetros — fonoscópios 1 ormas
tração; máquinas de fabricar produ- quinas de cortar raízes; máquinas de aparelhos ozonizadores -- aparelhos elétricas — fornos — fostaroscõpios
tos; máquinas de Metara máquinas matar formigas e outros insetos, na náutticos científicos — aparelhos pasfotodeclacadores — fotofonos — fode movimentar; máquinas de pregar. agricultura; máquinas derrubadoras teurizadores — aparelhos projetores tografias — máquinas — fotografô-de
árvores;
máquinas
desinfetadoras
maquinas de produzir; máquinas de
fotoscópios
— aparelhos reatores — aparelhos metros — fotômetros
roscar; máquinas de sacudir; máqui- de plantações; máquinas empilha- radiotelegráficos — aparelhos repro- — freqüencia aparelhos de, freqüêndeiras
agrícolas;
máquinas
esp
alh
anas de salgar; máquinas descascadodutores de imagens — aparelhos re- cia medidores — frequencinietroa- —
ras; máquinas desempalhadoras, má- doras da terra; máquinas enxofra- produtores de sons — aparelhos sina- fusíveis — bases de; fusíveis, chaves
quinas desfibraclorass; máquinas de- deiras para agricultura; máquinas 'adores — aparelhos soldadores — de; gabaritos — galactômetros — galsi ntegradoras; máquinas desnatado- escarificadoras; máquinas estruma- aparelhos sonoros — aparelhos tele- vanômetros — garrafas térmicas —
ras; máquinas de trabalhar produ- deiras; máquinas extintoras de ervas fônicos — aparelhos telegráficos — gás, bicos automáticos de; gás, bomtos; máquinas de trabakhra, produ- daninhas e pragas; máquinas insetf. aparelhos termostatos — aparelhos — bas para; gás bombas para limpar
tos; máquinas de transformar pro- fugas agrícolas; máquinas irrigadoras toca-discos — aparelhos ventiladores tubos de; gás, bombas parap rovar —
dutos; máquinas distribuidoras; má- agrícolas; máquinas , lança-chamas - — apitos não de outras classes — gás, contadores de; gás — difusores
quinas elétricas; máquinas elevado- agrícolas; máquinas leivadeiras; má- aquecedores — ariotonômetroe — as- de: gás, dispositivos para; gás, distriras; máquinas em p acotatioras; má- quinas niveladoras agrícolas; máqui- piradores de pó — assadores — auto- buidores de; gás, fogões a; gás, ftirnos
quinas es palhadoras; máquinas en- nas podadeiras; máquinas pulveriza- claves — automáticas chaves — bate- a; gasogênios — gasômetros — geisers
carnadoras; máquinas engaveladei- doras agrícolas; máquinas regadeiras rias — balanças — balcões frigorífi- — geladeira — giroscópios — globos
ras; máquinas e n roladora.s; máquinas agrícolas; máquinas sachadekras agaí- cos — balizas - - bareigrafos — barô- geeptificos para ensino — glabos
colas; máquinas semeadeiram moiensacadoras; máquinas escavadoras; rthos de ventos; mondadeiras; moto- metros — bazimetroS — batedeiras de terrestres para ensino; glucornetroS
batei-sais — benja- — ,gmamonos — goniemetros — gramáquinas estampadoras; máquinas charruas; motores agricalas; nivela- uso doméstico
exp remedoras; máquinas furadoras; dores agrícolas; plantadeiras: máqui- mins
binóculos — bitolas — bo- duadores — grafõfonos — grafôrnetroS
máquinas g aseificadoras; máquinas
binas — bornbaa de ar não mecânicas — grafonolas — gramofones — gragramadeiras; máquinas impressoras; nas; podadeiras, máquinas pulveri- — orboletas automáticas — bules elé- vadores — gravanetros — gravoscózadoras agrícolas; regadeiras mecâ- tricos — buzinas — bússolas — buti- pios — grupos conversores -- harmomáquina simpulsionadoras; máquinas nicas;
ralhas de arado; roçadeiras a-;
industriais; máquinas lavadoras; má- máquinas; rodas de azado; rolos com- rômetros — caixas automáticas nào nômetros — hectógrafo — hectoestea
hectómetros — heliégrafo
quinas lixados-as; máquinas mistura- pressores para esfarelar terra; rolos de outras classes — calibradores — res
doras: máquinas moedoras; máqui- destarrroadores; serneadeiras; máqui- camaras de aparelhos — câmaras de heliofonõgrafo — heliocômatam —
nas p netunati cas; máquinas pulveri nas; semeadora; sulfatadoras agríco- cinema — câmaras de televisão — licografo — hehômetro — helisocopios
za oras, maquinas p urificadoras; má- las; timões de arados; tosadores de companhinhas elétricas — camasado- — hellosastatas — heliotermometros —
quinas r achadoras; máqinnas refina- grama; tratores agrícolas; vaporiza- res automáticos — carregadores pneu- herbários didáticos rerômetros
himaticoS — cartas astrograficas — drantes — hidráulicos — aparelhos —
dorns: máquinas refrig eradoras; mádores agrícolas.
quinas s ecadoras; máquinas
hidrodinamismecarta geográficas — cartas náuticas laidrobarônietros
Classe: 8
d oma , máquinas se cadoras: separahidrOgrafos — hidrômetras — bimáqui- Artigos: Instrumentos de precisão — chapas de aparelhos elétricos.— chas- tros
nas ma 'dadoras:
drosSatos
—
hidrostímetros
higrô- chaves
automáticas
—
chaves
máquinas soprado- instrumentos científicos — aparelhos sis —
ras; árn quinass torcedoras;
máquinas de uso comum — instrumentos e apa- de alavancas — cha---es elétricas — metros — higroscópios — hipsametros
torn eadoras; máquinas trituradoras; relhos de, uso comum — instrumentos chaves magnéticas — chocadeira:: — — holofotes — horizontes artificiais
— :sorsa, singers" incubadoras —
máquinas urdidoras- máquinas vente. didáticos — moldeS de tôda espécie chuveiros elétricos — c.tdmetras
la.tloras: m arteletes mecânicos; marte- — acessórios de aparelhos elétricos cinematógrafos — clinõmetrcs — cio- indicadores automáticos — indicadolos mecánices; mecanismos de má(inclusive válvulas — lâmpadas -- radares — colimadores — eolorimetros r:2 de detenção, de curto-circuito —
quinas;
moinhos moias demáquinas; tomadas — fios — soquetes, etc. — — comandos à distância — cornbusto- indicadores de aparelhos elatricos —
motores;
para maquinas; aparelhos fotográficos — cinemato- res gás — compassos (exceto para da- indicadores de corrente — indisaclores
parafusosmunhales
senha) — comutadores — conde.nsa l de elevoziares — Indicadores de cscapara máquinas; pilõe s
p artes de m áquinas; p
— gráficos — máquinas falantes, etc. doras — contadores automáticos - . akamento — incli aadores de iilexoes —
— discos gravados e filmes revelados)
istões para
má--
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&indicadores de fôrça motriz - indica- para gás - registrso para. luz - retores de nina_ - indicadores de.pêso gistros para luz - registros para vaIndicadores de preços (taxímetros por - registros telegráficos - :éguas
• Smilares) - indicadores de pressão graduadas - relays ou relais - re'alo gás - indicadores de_ pressão de logios em geral (inclusive solares) yraculo - indicadores de para motores reômetros - reostatos - retomo - indicadores para válvulas - Mie- resistências - retificadores - seis;fores - inseticidas não agrícolas apa- mofones - seismógrafos seismasIbelhos t- instrumentos de cálculos --- cOspios -- , Selecionadores - semáfoanstrumentos de controle mecânico - ros - sereias de alarma -- areias de
instrumentos de física - instrumentos aviso - setas de sinalizao.4: elétrica
atnatematicos - instrumentos náuti- - sifões - sextantes
sinais de
sinaleiros
COS científicos - interruptores - iso- trânsito - sinaladores
lantes - isoladores - fitas de direção - sincronizadores sitioscópios - lactoscópics - lâmpadas noscópios - sirenes - sismofones a- lampiões - lanternas de pilhas - sismoscópios - sistema de alarma lanternas elétricas - lanternas sim- sistema de comunicação - sistema dpies - lareiras - lensõmetros - len- contrôle - sistema de sinalização tes - linimetros - linigrafos - 11- sistema de som - sistônietros - solquidificadores - lisimetros - luci- dadores elétricos - soquetes - sormetros - lunetas • - lupas - lustres veteiras - suportes de aparelhos elé- maçaricos - macrômetros mag. tricos - tacômetros - taqueômerros
aaetografos - magnetômetros - ma- -- taxímetros - telefones telégranipuladores - manômetros - mapas fos - telêmetros - telescópios - teástrográfic os - mapas de astronomia levisões - televisores - teodolito -
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de aquecimento para fins médicos almofadas de aquecimento para fins
médicos - almofadas térmicas para
fins médicos - amalgadores para
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reação para medicina - parelhos de
sudação - aparelhos de 4u para tirar
sangue - aparelhos de o para transfusão de sugue - apar lhos de ou
dentist - amalgamas para fins ocion- vara ultra som - para fins inadicitológicos - AmagdalOtomos - ampli- nals - aparelhes de ultra violeta ficadores para fins méd'cos - am- aparelhos para surdez -a apatréchas
polas para uso na medicina - serin- de expurgo e fins análogos - artigas para; ampolas radicganeas para culações do tornczelo - ligadura
fins médicos - amputações - ins- para; artificais, membros - artigos
trumentos cirúrgicos para; análise do (não medicamentoscs) para cui.aavos
sangue - aparelhos para; anéis para_ - aspiradores cirúrgicos - assepticoincrustações dentárias - anéis não algodão - assentos para enfermos
medicamentosos para calos - anéis - ataduras atomisadores medicinais
para dentição - anéis para tratar - aurificadores para de itista - autornozelos - anestesia - aparelhos toclaves lasspitalares - autópsia para anestesia - máscaras para - ins_rumentos para; bacias de doentes
antolhos para fins médicos - anus- - balanças . clinicas - balanças clicópios. - aparadores cirúrgicos _ nicas - balões para fins medicinais
aparadores para dentistas - apare- - balões respiratórios --, bandas para
lhos amplificadores para surdos - cirurgia - banhos medi Mais -- apaaparelhos anatômicos - aparelhos relhos para; bicos de satinga - biopdentários - aparelhos desinfectado- sia - instrumentos par *; bisturis res - aparelhos diatérmicos - apa- blefarostatos - bôcas -, protetores
relhos eletro-cardiograficos - apare- de; bolas para fins medi inais - bõl- mapas geográficos - mapas marí- terrnofones termômetros não clíni- lhos eletro-cirúrgicos - aparelhos ele- sas para uso na medielina - 'bomtimos - mapas náuticos máquinas cos - termoscópios - termostatos - tro-dentário - aparelhos eletro-diag- bas para uso na medicina - bomba
afiadoras de uso doméstico - máqui- tira-linhas - toca-discos - tornadas nosticas - aparelhos eletro-médicos de alimentação - bombas de cooalto
nas cinematográficas - máquinas - torneiras automáticas - torneiras - aparelhos eletroterapicos apare-; - bombas para ar noS pulmões cortadoras, de uso doméstico - má- de compressão - torradeiras - torra- lhos fumigatórios para fins medicipara lavagens Medicinais quinas de fazer café, de uso domés- dores - tostadeias - transferidores nais -- aparelhos gessados de uso em bombas
bombas para seios - borracha para
tico - máquinas de lavar legumes, - transistores - trenas - tripés; de medicina - aparelhos bstétricos - separar dentes - borra ha usada na
de uso doméstico - máqunias de la- aparelhos fotográficos - tubos aciasti- aparelhos odontologicos - aparelhos clinica dentaria. - botic es para &IL.
var pratos, de uso doméstico - má- ticos - tubos "conduits - - vacuôme- ortopédicas - aparelhos oxigenadores lista - botijas para fi*s médicos quinas de moer ou picar, carne, de tros - válvulas de comporta - vál- - aparelhos proniaaces - 'apaaelhos botinas para muletas :- braceLetes
uso doméstico - máquinas de moer vulas elétricas - varas graduadas - rrolio-di g anóstiros ra- para
fins médicos - bráços artificiais
ou picar legumes, de uso- doméstico var"grafos - velocimetros - ventila- dioterapia:Is - aparelhos terapêuticos - brocas
para dentista- brunir:lotes
viscosime Tos --- máquinas falantes - máquinas fo- dores - vibradores
aimos te. 0 ms - - Lapa., - bugias - cabos para ,guirias ciam-,
tográficas - máquinas lavadores, de - voltâmetros - voltimetros - voaparelh)..s de ca psiu aleita- gicas - calçadores cir1,• rgicos - calviat- mento - aparelhos de ou para anali- • ças de menstrução - alista - insuso doméstico - máquinas limpado- lurnetros - volumenômetros
doras, de uso doméstico
máquinas
tômetros zimoscópios
se dõ sangue - aparelhos de ou para trumentos de; canele -as para usa
picaçloras de uso doméstico máClasse: 9
anestesia --- -aparelhos de ou para
- canetas pa a broca , deaquinas registradores, exceto de escri- Artigos: Instrumentos musicais e suas arae dentaria - aparelhos de ou para médico
taria - canivetes pa a cirurgia abri° -. máquinas marcadoras de partes integrantes, .exceto máquinas autópsia - aparelhos de ou -paca canulas
- capas para ins higiénicos
pa ,sagens - máquinas marcadoras falantes, a saber: afochê - Arcos banho-maria - aparelhos de ou para
cápsulas de farinh para ingerir
de roupas - marcadoras automáticas para instrument os musicais - ban- bnhos russos - aparelhos de ou para -remédios
castrar - artigos para;
--- marcadores elétricos - 'matemá- delas - bandolins - oanjos - ba- banhos turcos - aparelhos de ou cataforese,-aparelhos
de; catafotos.ticos, instrumentos - medidores de terias musicais - batutas - berim- Para cardiologia - aparelhos de ou cataplasmas não medicamentosos
altura - medidores de comprimento baus - bocais para instrumentos mu- para cataforese - aparelhos. de ou cateters - cat-gut -+ cautérios -- medidores de distância -- medido- sicais - bongôs caixas de müsi- para cauterização - aparelhos de cauterização - aparelhos de; cautaTas de fôrça - medidores de intervalo cas - castanholas - cavaquinhos - ou "Ora cirurgia - aparelhos de ou
- cauteribar - ferros de;
-- medidores de pêso - medidores de chocalhos - clarinetes - clarins - para coagulação - aparelhos de ou rizadores
cefalômetros - celalôtribas - cera
pressão - medidores de rosca. -.-me- cordas para instrui:nen:ais musicais - para compressão para fins cirúrgicos para
uso dentário - :cestótomos (horas de volume - medidores gra, cometas - cravelhas para instrumen- - - aparelhos de ou para contrôle da chapas protetoras medicinais --chaçluasdos - magafones
magárnetros tos musicais - cuicaa - flautas - membros artificiais - aparelhos de ves para extrair dente g - chumaços
megascopios - mescladcres - me- foles -- gaitas - gongos - guitarras, ou crioterapia - aparelhos de ou para para
aplicação de remédios - cimentereológicos - aparelhos - metereos- - instrument o s musicais de corda - desinfecção - aparelhos de ou para to para
uso dentário a- cintas ábdocópias - metrônomos - metros - insnumentos musicais de Percussão diagnósticos - aparelhos de ou para minais para
médiaos , cintas himicrofones - micrômetros - micros- - instrumentos musicais de sôpro - diatermia --a aparelhos de ou para giênicas - fins
cintas hipogastricas - mancas - metais de bate- dilatação do tórax - aparelhos de ou
cópios - micrótomos - miras de base
para gravidez a- cintos Cirúr- miras graduadas - misturadores riais musicais - órgãos -- pandeiros para duchas de uso médico -- apare- icintas
de líquidos - moedores, de uso do- - partes integrantes de instrumentos lhos de ou para eletro-cardiograma gicos - cintos umbellcais - cinzéis
méstico --a molinetes • hidráulicos - musicais- pianolas - pianos - pis- -- aparelhos de ou para eletro-coagn- para dentista - cistos ópios - cistáclroformisar
mostradores - níveis - objetivas - tões - pratos de bateria - rabecas lação aparelhoá de ou para alatoo- tomos - clisobombas
fotográficas - óculos - odômetros - rabecões - realejos - saxofones cirurgia - aparelhos de ou para ele- - aparelhas paraa coares para denosciligrafos - oxiladores - ozoni- - serrote musical - surdinas - suo- trdiagnóstico - aparelhos de ou para tição - colas para lig duras cirúrgizadores - ozonômetros - ozonoscó- dos - tambores - tamborins - tan- eletrosono - aparelhos de ou para cas - coletes orto p édicos - colchepios - padrões - painéis; de a p a- tas - tarra p has - teclas para instru- eletrólise medicinal - aparelhos de tes para suturas - colheres para
relhos elétricos - panelas de pressão mentos musicais - trombones - tu- ou para eletro-cardiograma - apare- dentista - colgaduras para raio X -turünaa - violas lhos de ou para eletro-coagulação - comadres --- compasSos bardeloc para rógãos
- panelas elétricas - pantômetros bosvilinos
- violões - violoncelos - aparelhos de ou para eletro-cirurgia compassos celafômetrqs - compassos
para; pesagem, instrumentos de; pexolfones
- aparelhos de ou para eletrodiag- nasais - -compasso para dentista elétricos - pesagem - aparelhos
Classe: 10
nóstico - aparelhos de ou para elenão medicamentosas metros - pêndulos - penteadores ,
quinas - trosono - aparelhos de ou para ele- compressas
pada- :Artigos: Instrumentos compressores - hemoaroidals - con- para-raios - pa.ssimetrus
aos para balanças - picadores, as Aparelhos e apetrechos para a medi. trólise medicinal - aparelhos de ou tador galgar medicina a- contagotas
— a arte Dentária. A Cirúrgica para endoscopia - aparelhos de ou - para medicamentos - contrastes
siso domésticos - "pick-ups" pi- Cina
exceto os incluidos ria para exames anatômicos - aparelhos para radiografia - cepos 'de sucção
lihas elétricas - pince-nez - pipetas e a Higiene,Máquinas
- aparelhos e de ou para exames clínicos - apare- para aparelhos de massagens - cor- ph . õmetres - piroscópios - pisto- classe 34 hospitalares, de expurgo lhos de ou para expurgo e fins aná- das de tripa para cirurgia - corne:as
las de pintar - planimetros - planis- Instalações
- exceto Móveis da logos - aparelhos de ou para farad1- acusneas cirúrgicas as coroa dental'
férios - Plugs - pluviografes - pul- e fins Análogos
40 a saber: ,abdominais, cintas zação para fins médicos - aparelhos rias - corótomos - crepe sanitário
viômetros - pluvioscapios
polari- classe
abdominais
espartilhos
- abre- de ou para fisioterapia --- aparelhos - croques para dentísta - cuba da
poIariscoplos - potaricieMetros
bôcas - abridores de bôcas - abri- de ou para galvanocauterização - enfermagem
- curet s - cuspideiras
metros - prismas - projetores cine- dores Cirúrgicos - açaimas para fins aparelhos de ou para ginástica para
matográficos -- projetores de filmes; veterinários - adesivos pari ligaduras fins médicos - aparelhos de ou para para dentistas - cut tarja para fins
- dedais ara decapitação
,- projetores de imagens - projetores Cirúrgicas - adenômetros - adenó- infra-vermelho - aparelho - apare- cirúrgicos
de luz - propulsadores - prumos tomos - afastadores abdominais - lhos de ou para iontoforese apa- - dedeiras para fi s cirúrgicos dedos artificiais - dedos protetores
Pulverizadores, não de outras classes afastadores Cirúgicos de 'Farebettl" relhos de ou para massagens para Cirúrgicos
- para; dentaduras - den- quadrante - quadros de eletrici- - afastadores dentários fins medicinais - aparelhos. de ou taduras, pá para fixar - dentária dade - queimadores de óleos -- qual- dores para cirurgia oui arte dentária para narcose - aparelhos ele ou para artigos para arte .. dentária - pro.
ornadores elétricos - radiofonos - ráa- - agrafes cirúrgicos - agulhas ci- oculista - aparelhos de ou para oto- chitas usados na prótese - dentários
dios reatores - refletores - refrige- rúrgicas - agulhas de injeção - agu- rinolaringologia --- aparelhos de ou - aparelhos - dentários, instrumenradores - regadoes automáticos - lhas dentárias - agulhas para sutura pára ozônio para odontologia e me- tos - dentários, materiais; - dentes
iegistradores de aparelhos - regisfra - agulhas para vacinar - agulhas dicina - aparelhos de ou para pneu- artificais
- dentiçãol, colares anódidores de ar - registradores de atmos- veterinárias - alavancas para fins =tórax --- • aparelhos de ou para na para; dentimetroa
- depiladores
fera - registradores de pêso - re- cirúrgicos alavancas para fins den- pressão arterial - aparelhos de ou medicinais; depressoras -' descanso
gistradores de pressão - registradores táribs - aleitamento - aparelhos para profilaxia - aparelhos de ou para o queixo - descarnadores de
de tempo - registradoes de tirag,ei% para; algalias - algodão absorvente ou para rádio-diagnostica - apare- dentista - desinfectadores médicas
registradores de tráfego - regisalgodão antisséptico - algodão para purificar água - aparelhos de - desobstruidores para dentista tradores de trânsito- (borboletas) - cardado paro pausas - algodão hi- rádio-diagnóstico - aparelhos de ou diafragma
de compressão (ap. remita
registradores de velocidade - regis- drófilo - algodão medicinal - alica- para radioterapia - aparelhos de ou
-- diagnósticos, aparelhos para
tradores para veículos - registrado- tes cirúrgicos - alicates para dentista para raios infra-vermelhos - apare- gen
diatermina,
aparelho* def dilatadoreS
as automáticos - registros para água - alisa- dares de dentista - almof a- lhos de ou para raios violeta - apa- cirúrgicos - dilatadores medicinais .registro para canais - L-egiStras - das para fins médicos - almofadas relhos de raios
- aparelhos de dilatadores retais - dilatadores uro-
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tais - dilatadores uterinos - ninai-metros - dinamômetros medicinais
- discos para cirurgia dentásria. divunsares uretrais doyen, trepamos de: drenos cirúrgicos - duchas
medicinais - eletrocardiógrafo aparelhos - 'eletrocardiograma aparelhos de; eletro-cautérios para veterinária - eletrodentários, aparelhos.
- eletrodos médicos - eletrodiagnostico, aparelhos - eletrofoto terapi/uticos, aparelhos - eletrólise medicina), aparelhos de; eletromagneticus
-para medicina - aparelhos - eletroterapicos, aparelha - elevadores uterinos embalsamar fluidos para; embalsarnadores, instrumentos - embalsamar fluidos para; embalsamardores, instrumentos - emplastros cirurgicoà não medicamentosos -'endireitadores de órgãos humanos - endoscapia, instrumentos de; endossepios -- anel:olheiras para, o homem
- entrolhes para o homem - enxêrto
de , peles, Instrumentos para; escalas
de dureza para tubos roentegen -tiscalpelos para dentista e fins cirurnices - escachadores para dentista
- escapulários cirúrgicos - escarildradares cirürg.cos medicinais escarraleiras para dentista - escavadores ci.ritrgicos - escolinas nasais escopros
para arte dentária e ciringia. escovas cirúrgicas - esfigmOfonos patinas para des..inXZêo • - bça•-esfiginógrai.os - esfigmometros eafigni o In anom e tros - earigm.sseopios
- csma.gadores de-tumor - esufagian
nos - instrumentos espatad.rapos espartilhos pana fins- médicos -- esparinhos para fins médicos espáduas para dentista - espéculos - espelhos para exame médico e dentário
- espigões para dentes - espirometroa -- esponjas cirúrgicas - esterilizaciores dentário e médicos .- estetoscópios - estiletes cirúrgicos tirpa, nei VOS •— estojos de paredntose
- estojos farmacêuticos - estojos
para dissecação - estojos para instrumentos cirúrgicrs - estojos "para
médicos - estomatoscópios - estribos , ortop"dicos - asadas hosoitalares esterilizadores medicinais itinploradores médicos - extirpa-nervos - extratores médicos 'e cirúrgicos - lacas de cirurgião faixas
frontais para, enxaquecas -- faringose
cõmpios - feltros par medicina e cirurgica - ferros cirúrgicos - fios de
linha para feridas fios para fins
cirúrgicos - fitas frontais para enxaquecas - /liames - fluidos para
embalsamar
fogões de desinfecção
- foles para iodofórmio - folhas de
borracha para dentista - forceps médicos e odonSologicos - forfex - formões par cirurgia - formões para
dentista - fornos para dentista e fornos pasteur - frascos erlemmeyer friccionar, artigos médicos para, fundas abdominais - fundas critirgicas
fundas hernitárias - fura cidnias
- furadores cirúrgicos - gachatas
para dentista, - ganchos param lisculos - ganchos para suturas -- gases
antissética - gastedoseópios - eass
trofotoerafia, aparelhos para - gaS-troscópios - gaze anssética - geredivas artificiais - gêsso uso dentário
- ginecológicas, instrumentos s-- glebinérnetros - goivas para cirurgia - gomas de dentista - goteiras para
cirurgia - grampos para sutura guta-percha para fins orlontológjeos
hematimetros
hemacitornetros
hemoglobinómetros - hemomanômehorrinrisetros - hidrófilo
tros
algodão - hidrófilos para pensos,
fios - hidrófilos para uso medicinar
his
panos - hieiênicas - cintas
giênicas - toalhas - hipogastricas
- almofadas - hipogástricas - cintas histerolabus histerômetros -histerdtorp os - incumbadores rara
inietores
criaturas - in.lhaladores
instalacibes hospitalares
cirúrgicor.
- insufladores para dentista - in3 trautérios retais - instrumentos anatômicos - instrumentos de autópsia
instrumen- instrumentos callsta
ias de endosconis. - rinatsomentos
ilebottimia - . instrunlentos -de /Remia

DIÁRIO OFICIAL (Seção UI)
- • - instrumentos dentários - instru- cos - panos hidrófilos para medicina
mentos oe osteotonnias- insirumentos - panos higiénicos - para atadui as
oe pedicura - instrumentos de tira- - panos par friccionar - panos pequeotdmia - instrumentos de trepa, sádicos - parafusos dentários - panaçáo - instrumentos esofagianos - rafusas para ostaosain tese - passe
rnstrumentos ginecológicos - unsa:u-- - partouts par cirurgia - pedictira
mentos humanos - instrumentos he- - instrumentos ele - pêndulos para
morroidais . - instrumentos laringenos radiestesia de uso médico - pensos
- instrumentos médicos - instru- dentários pensos médicos - pensos
mentos nervais - instrumentos obsté- periódicos - .perfuradores cirúrgicos
tricos - instrumentos odontoic,gicos - perfuradores dentários - perio- instrumentos °ticos - Instrumen- dicos - panos e pensos - pernas artos para embalsamar - instrumentos tificiais _ pés artificiais - pés chapara enxerto de. peles instrumentos tos - suportes para - pessários -para expurgo e fins análogos - ins- pés artificiais - petrechos para arte'
trumentos placentários - instrumen- dentária - petrechos para expurgo e
tos para sarjadura - instrumentos fins análogos - pinças cirúrgicas para sutura - instrumentos uretras pinças de kocher - pinças de pean
- instrumentos urológicos - instru- - pinças para castrar - pincéis para
mentos uterinos - instrumentos va-- garganta - pincetas dentárias.- pigina.is - instrumentos veterinários - nos para dentes - pipetas dentárias
instrumentos retais - irrigadorea ci- _ pipos para seringas - pivots rúrgicos - irrigadores médicos - iso- placas de petri - Placas para arte
lantes para uso dentários ou médico dentária - placas para cirurgia - joalheiras para fins médicos -- lâ- placas para os:eossintese - planta do
minas para exames de laboratório mé- pé, aparelhos para ssuter - pless imedico - lâminas para uso da medicina tros - pneumotórax - aprelhos de
- lâminas para usoodontlogico - - polidores para dentista, - polislaminulas para laboratórios médicos cápios - polipos - instrumentos para
- lâmpadas de mercúrio - para usa - pontas para dentista - pontas
medicinal - lamapdas de quartzo para . cautério - ponteiras para dedos
para uso medicinal --e lancetas cirur- usados na medicina - pontes para
gicas •- lanternas de laringescOpios deritea - porcelana para prótese den- laringoscópios - laringótonnos tária - porta-ag,Tafez cirúrgicos - lavatórios clinicoa - levantadores porta-agulhas cirúrgicas - porinagude -raiz para dentistas- ligaduras ci- lha para dentista - porta algodão rúrgicas - ligaduras médicas não me- porta-cáusticos' - porta-detritos, cidicamentosas ligaduras medicinais, rúrgicos e dentários - porta-lâminas
matéria para - ligas odontológicas - para dentista - porta-menhas - porligas para enfermos - limas ce oen.- ta-produtos médicos e dentários
tista - limpanlinguas - limpa-ouvi- porcelana para usa dentário - pós
dos, médicos - liteiras de ambulân- paar fixar dentadura - pós para molcias - Mintamos - litotritores - lixas des dentários persevervativos odontológicas - lixas para fins mé- pressão arterial, aparelhos de - predicos - luvas para cirurgia - luvas paração para obturar dentes - propara friccionar - luvas para massan dutos terapêuticos de vácuo - produgista - luva para operadores -.luvas tos termogêneos - prótese - • pratapara soldadores - luvas protetores (ex- toras higiênicos - protetores para
ceto desportiva) para diversas profis- agulhas de injeção - protetores para
sões - marcas para enfermos - mãos fins curativos - protetores para memartificiais - máquinas cirúrgicas - bros - enfermos - protetores promáquinas de prolixalias - máquinas fissionais do- corpo- humano - pulsõmáquinas para ar- metros - pulverizadores cirúrgicos desinfectadoras
te dentária máquinas para expor- pulverizadores medicinais gos e fins análogos - martelo de metros - quadros de envergadura 'autópsia - martelo de dentista - Quadros de sentido muscular - rádiomartelos para cirurgia - máscaras diagnóstico - aparelhos de - rádiocontra fogo, gazes, poeira, etc. - elétricos de diatermia - aparelhos
máscaras de mbredane - máscaras de - radiogèneos. ampolas - raoiode escafrandristass pintores, solda- gráficos - apra,elhos para - radiodores, etc. - máquinas dt oxigeni- terapia, aparelhos de - rala violeta
erapia - máscaras protetoras (ex- aparelhos de raio X. acessórios raio X
ceto desportiva) - máscaras para aparelhos de - raio X. instalacões
anestesia - máscaras para enfermos - raio X, instrumentos de - raio X.
- máscaras para médicos - masca- tubos de - raio X, - válvulas de ras para narcose - máscaras para raspadores de língua - raspadores
trabalhadores - mascaras respirató- Para dentista - recheios nara dentisrias - massas para dentes - massa- tas - registradores cardiológicos gens inidicinais, parelhos para; nitri- registradores de pressão - registrazes par trabalhos dentários - maxi- dores de sons do corarão - regras,
las artificiais meatoscõpios - meato- pano para as - resinas para uso
tomos - medicinais, artigos não me- dentário - respirarão. aparelhos Para
dicamentosos - meias cirúrgicas - respiratórias, máscaras - respiratómembros artificiais - mercúrio redis-, rios ap arelhos retais. instrumentos -tilado para odontologia - metal pre- retinoscôpios - revestimentos para
parado para uso dentário - metros- dentes- - rinoseópios rocinadores mécópios - metrótomos - microscópios dicos s- rodetas de dentista - ritos
médicos - miografos - modeladores de dentista - rolos c irúrgicos--médicos - molas ortopédicas - mo- nas protetores de saúde eda vida hutores para dentista - muletas - na- mana - ?moinas - sadnachocadaa
riz-es artificiais (exceto os . da clas- para dentistas
sacoá de- borracha
se 49) - negatoscópios - obreiras para uso médico - salficadores ngt-tb
nasais - obstétricos - aparelhos
USO Médicos - sangria instrumentos
obst:tricos, instrumentos - obturação nara - sangue, ap arelhos para aná,
artigos
para
obturadores
dedtárialise de sangue. a p arelhos e instrupara dentista - oclusivos - oculista mentos para tomar Pressão de - sanaparelhos
de
oculista,
instruguessug as artificiais :inani- fins medicais
mentos de - odontógrafos - odon- - sariadeiras nara sanei-ia - sariar.
tologia, artigos para - oftalmômetros insh-mum erutos para _ s e cciona dared
- oftalmoscópios - olhos artificiais medicinais - sectores nterinos
- olhos postics - olivas para dila- selos art ificiais - saias - bombas
tará - osciladores de ossos - osci- para. - sei os. duchas medicinais Para
ladores para fins medicinais - osci- seios nrotetorss,
õe
separadores
lômetrns - opsiõmetros - optômetros dentists
serinda s de embalsamador.
_ ordenhar, tubos de uso veterinário sprin gss »ars leld sõe
- seringas Wra.
p ara ortopédico, aparelhos - ortopé- tra 'rens
rn.r!r~ nas
na medico, aparelhos' - ortopédico- instruf,P wpfpri nA,r1
—
men'os - °senadores dos ossos - os- • rn -,"~n-!,1
ref.-n(5)30s
silotnêtri atros - este atomi a, instru- _ aseese nenen-assa%
snena
óticos - insiram:tentos ▪
mentos , de
nn4-1,w,;•-•
,pr,,
oxidara-leres, apade - etoscónios
..,
0,7
relhos - padialas - panos cinirgi- necropsia — sfionnindfiseadtien
vias
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mord.oscópios - soldas para arte dela*
tária --• sondar cirúrgicas - sondas
eadfagianas - sondas para dentista
- Sondas urettrais - sondas uterinas
-e sugadores de saliva - sugadores de
sangue - suportes anatômicos - suportes par membros enfermos - surdez, aparelhos amplfiicadores para
surdez, aparelhos para tratamento da
- suspensórios para escroto e teste.
colos - suturas - suturas, instru.
mentos para - suturas, materiais para
_ talas 'de uso em medicina e cirurgia - tampões cirúrgicos - tampões
de gazes - tampões para menstrua.
ção - tampões para os ouvidos padores para dantistas - tenácuics tenazes para ossos - tendas de cad.
gênio - tenotomos de cirurgia
ten.
tácanulas - terapêuticos, aparetho
termocautério - instrumento de termogêneos, aparelhos de - tern] , metros clínicos - tesouras cirúrgicas timpánicos, instrumentos - timnanos
artificiais, de ouvidos - tira-Ide toalhas higiênicas - tonêmetros --torniquetas para cirurgia - torrasse leiras (exceto desportivas - torro-alos - "eis e ligaduras para quezas par dentista - transfusao de
sangue, aparelhos e instrumentos para
- transmissores de sons para fins
médicos - traqueotomia, instruni. Lotos de - traqueótomos - trepanacao,
instrumentos de - trepano de. doven
- trepanos para fins ciringic n, -tripas par cirurgia - trocaten s tubo acústicos para surdez - tuba de
traqueotomia - tubos para fins medicinais - tubos para dentista -- tubos para ordenhar de uso veterinario
- tubos para oxigênio - umbelirsis,
cintos - uretais, instrumentos n s etrâmetros - uretroscodios - uretra.
sutornos - urinômetros uterinas
turas - uterinos. instrumentos rótomos - vacinas - instruini,si"os
para vaginas, instrumentos - vaioulas para fins cirúrgicos - 'iranianas
vaginais --e vaporizadores medicinais
- varizes - meias para - ventosas
- verniz para uso odontológico sterinários, instrumentos - vibradores medicinais - visiõmetros - vista
- aparelhos e instrumentos para
exame
Classe 11
Artigos: Ferramentas de toda espécie,
exceto partes de máquinas, ferragens
e cutelaria em geral. Pequenos art i
-gosdequalrmet,quandoeritras classes, a saber: abotuaclesas,
abridores de latas, caixas etc. - acessórios d metal não de outras elasSeS
aços paar afiar - acucareiros adornos exceto jóias e imitaçõ es de
jóias
afiadores - alavancas alargadores
aelama9
aldravas
- alicates - almotolias - alviõas -ancinhos - anéis - exceto jóias o11
partes de máquinas - aparelho s de
café - anarelhos de chá - ariar'his
de cozinha - apitos - arames 'nos
ou farnadias - arcos de serra - a-roa
dep ua - ansolas para guardansnss
e similares - aros para guardananos
e similares - aros para óculos - armações - arranca-tachas - arebiteS
_ artefatos de metal, não de outras
classes - artigos de metal nas) de
outras classes - assadeiras - atiradores de fogão - azeiteiras
batia
- bainhas - baixelas - baldes bandejas - barris baterias de cosinha - bebedouros - betumadeirall
- bigornas - !sagras - biscoiteiras
bomboniéres - botões - puxadores
- braçadeiras - bridões para animais
- 5rocas - bolaSn ão de outras classes - bules - cabeções - cabines
- cabos - caçambas - caçarolas —
cachepots — cadeados - cadinhos
cafeiteiras — caixas (inclusive para
relógio) — caldeirões - canecas --.
canivetes
canos — cântaros — canum-linhos — canudos — carretilhas
castiçais - eatracas - cavadeiras
cavaletes de ferro — centros de mesa
- Chaleiras - chaminés - chanfra,.
dores - chapas P an de outras cias*
ses — chaves de broca - chaves de
fenda — chaves de P arafusos — ona*
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-••
•• chaves inglesas -- tornos -- torquezas - trael..s
Lana jau,- - travessas - uaanóis - vai-atas paredes, muros; partas ja.nalasa taves em geral
chuveurua ,c -aâuns - ,cmzeis - coa- caj - teanqueLas - nav.adeiras - - aastiharne.s - vasanaa -- vasos - bas de amare a, tuboa . 2 _usa .e.aali2.dores - c-ineres :de maaa - -colna- cru-vascas - _ruirias - trinenantas .aaas - vidro caiu compcs-gaas es- siva em cánatruçõas; utribles -.te veiares ,ile ilea - caiiiao.a.reas
- trocarias ou tracarter - .peciaaa - vivaa comua' trale
i-aU eries., u. tiIarluo de adi:cios; wascoai:nas ,ea.aaaueS para ancantainan- .ctLt r,,s paia encanamento - tubo para po - vidra maus:suai - vidro Iam-- gam en • os paeparaeciaa Por -1 ,--a-i‘....11to -- catatua-eis ria-o ,tie (outras classes fins 'diversos - uniões - urinous - I _caba - valia Lace-nado - vaalaa çt•";es; vigas previas-dna p'ia ,--eia -ta
come:coa:as - copas - coaueteleu- urnas - w•alvulas simpies -- varais Icru aeual - vidros para auaceraea,
vitral:as arcarei cena ••• i•
/as - iCal,a-leames - c-iria:rores da - va; rias es - vasilhames 1 - viarcus paia avuoaa - miras pai
viersis c -a 'via:alua:
crernaineiras
- veia-Lulas - virolas - canauana - vidros para panelas -grama e .01.14",,:5
LU, eau:: l'il
alatos paia relegais - viares para Arliaas: raialgcs, ra....(11A r;a: e In:::::.:•,eremonea - -crivos - cruzaras -eixo-as
1153 nap -eapeciiicado - xicaias
Ciaase: 12
cubaras - 21.1008 — canhaa - cunhas
cites 'para -casai Caio e dta..a.lao. a -a tcavar; ria cano ude reforço etc. -Classe: 15
Art.g,cs: Betões e alfinetes .camuns,
b
bar:alinciaa •adarais da enraio- a :
.:
— ,C11,;eiOS — descansa tecilics corrediças e demais miuriazas Artigos: Arteuelcs -de raseranica (por- tias paa -carimbas .; .njuii- adceas de
,
laiana,
louça
-seaaaiaa
e
OUpara
- ic ferras e -c. - de a: .a.arinhas (não incluidas nas cera.na
tinias; soare hos 'dual:ce a:di-as do ce)distintivas (eaceaa cia casse 25) --- inalara- s aias claase.s 13, 22, 24, e -4lP .a ,eras) , asa ao cusei.ta, atai/ala, Cais pias; ar:anta:dosei( de la r -a .arouiv a;
dobradiças ien:.'eátes •nãa eia outras saari : adornos -caixa p jóias) paaa .areisalcas e indaaaia.s, (lasca:laço:is berços paca inata-borato; bOrraeri;j;
classes -- engates - engrenagens (ex.- anieitar -vestidos - 'Malhas dh mesa -sanitárias -Mio incauaas -em cumbas brechas: canetas comuna : caas
na aacato partas aae maquinas) - -anuam- etc. - agulhas para costurar - bar- -classes) a sacar:, açucareiros - .anéis, fercgraficas; canetas praa desaraia;
aros - enizatiais - -erixadirihas - -en- dar, -ou tricotar - alta atas comuns excetuo de outras casses - aparelhos canetas tinteirc; caixas ,para papaaa.
xós - esc:areal:ores - -escopros - ES- -- argilas para vestidos - cor-Unas I de agua - aparelhos de café -- .apa- caie-as regiatradaras; -earbona-panai;
guinchos - espalhadores para mic- .etc. -- (exceto quando jóias -Dei
1.reilliGS -de -chá - .artelatos Mita de ou- carimbadcres; carimbos:' -cestos Para,
tório - aspe:idas - .met-álicas - 'es- laçõe-su
larbaanas - bjtõts (ex- tias classes - artigos não , outras -cias- papéis; classificadores; e"-clip.s - ; c pores - -espremedores - 'espumadei- neto os de metal ,precioso. ou semipre- .scs -- assadeiras - -bacias - bandejas fres; caiadores; colas ata as-cri-Óaaticadores tierramentaau
ras
cicao)
ccechetes - dealais - fechos 1 - 'barris - babadouros - anidets" leo; compassos; cenjunt,r3, para secre41.
bo•-:e- léria; 'cortadores; data . ores; depóesaoadenas (ferramentas) 'estojos --correr:Meusfivelas
- garras - gri- abiscalteira-s - _barabanueras
estrilhos para montaria - extensões las de 'metal para vestidos - ilhesos lhas - bules - caçarolas - caduruhos sitos para cola; descanses para lápis
- !facas - facões - lediraduras
- lantej oulas -- missangas - pre- I - cântaros - canudinhos - canu- e canetas; dea-enhadereS; duplicada-dos - centras de mesa - chaaas fechos - ferraduras - tferragens,ein
silhas
,-calhares - compoteiras - confelteuras res.; de comas; eSná I u'as: eaponias
geral - ferramentas em geral - -tiers
Classe: '13
para es critóri a : esou achcs: esterco-rolhas - ferros icomuns para passar' -Artigos: Jcalharla e artigas de matais - copes cu peuas - exibas -- -sinvolu- cartógrafos;
,estereografbs; estilates
aros
espremedores
filtras
forroupa - :ferro tie 'plaina paar ,cortar ,ados
precaoseS
-e-suas
amitaçoeaa -us - .fruteiras -lunis para papéis'; estojos de lápis; ficháoumas
frascos
capim - 'faices
folhas para
tins como
ano 'no -e não inclui-dos em
ldbos - rios fitas .gomadas; fitas., para má- raias
diversos o- forçados-- formas
s .1
.casas-s
e
- pedras preciosas -e suas
ca- -quinas; furadores para papal; fuzis.;
r -e • ins-allacões
m ões - ',forquilhas - freios para anis -Iras
'
amiraçoaa,
-a
saber:
adarnos
(exceao
ganchos pana papéis; giz para escrenitarias - jardineiras - jarros - ver
maus - fresas - frigideiras fruteie desenhar; "godets1; goma aaálarnuarinas
latrinas
lava-dados
ras - funis - (furadores manuais - "jóias)
;
•eilleitte
vestidos
toalhas de Para
.meaa etc. - agulhas para
; avatárics - leiteiras - licoreiros bica: gomaderes; grafitas; para iaganchos - gstalos - globos - goivas -costurar,
i'
bordar ou tricotar, ates
n'- mictórios - .mo- piseira; grampos de escirório; guar(não de 'outras classes) - grampea
- argolas para :vestidos - 1... g-,
d ou- da-panéis: -guarda, pon ta de -lápis,:
'
--(grossas - guarnições 'não de .outras -comuns
cortina,
:,'
etc. (exceto aluando
ióias
ou tias classes - objetos. de,cerâmica ,não índices] para arquivar documentos;
classes - instrumentos cortantes, mau
.
.
a
- barbatanas - botões de outras classes - objetos sie 'louca instrumentos de desenlan,: instrumende 'outras -classes - 'instrumentos 'per- anuaçoes)
os ele
metal precioso
ou samitos de escreves': instrumentos Para
fui-antes -não de -outras -classes - lar-(exceto
precioso)
- abotuaduras
de punho
- , I!vidrada não de outras Classes - pa- .selar;
jogos para 'mesa de escritório;
dineiras - jarras - jarros - ladrões ' águas amarinhas - lapidadas lacres para envelopes; lápis; lapiseiame-- I -pendentes - penduricalhos - e pi
as
para caixa d'água - -lâminas não de tistas lapiadas - alfinetes
de gravatas . liteiros - panelas - pedestais - rasa mapotecás; máquinas de apontar
outras Classes - lamparinas - lata( - alfinetes pra adornar vestuários
- potes
'.
• lápis; .máquinas de calcalar; máqui- provetas
- purilatões - 'lava-dedos de mesa - la- anéis - argolas para usar como . joiirts
- pirespratos
- queijeiras
placas
- porta-jarros
- nas de endereçar; máquinas de esvatórios - leiteiras - letras de metal 'matação
berloques
de
metal
Pres
fiçadores
recepientes
' - rosa-- -prever; máquinas de grampear; má- 'levantadores -não s-entlo máquinas -.- . balagadans de metal precioso ou
quinas de registrar; máquinas de _ao- saladeiras - -saleiros - servi- mar;
- limas - lirnatões - limpa-pés me- cioso ou imitaçêro - balões de colari: rios
os; malhadores de
café
serviças de chá -- -ser- dedosmagalógraf
táhcos - linguetas - luvas não seu- nnho - braceletes - brilhantes _ - aedo=
taih -- reesrvatórios
para escritório; maltiplicadorea
de jantar - serviços de safras- de cópias;
do -parte de máquinas luvas para bom- brincas - broches - -contas de me- 1:::
• icos
normógrafas; palhetas de .
.1.__e
as - terrinas - tijelas ba d'água ---; maçanetas - macetes
precioso e -pedras preciosa ou inn- if,travessas - urinóis - -varetas - va- pintor; pantógrafos; paPel: carbono;
i. - -machadinhas - maChados - ma- tal
taç
papel
estencil;
ide arquivo;
aes - -córidon lapiado - chaveiros
s - vasilhas - vasos - xi- pasta ,de mesa; pastas
lhos • - -mancais para rodas —man- ' - correntes
pastéis de tinta para
de metal precioso ou imi- 1
caras
dris -- manivelas - -manteigueiras tacão, para pulsa
desenho; penas; percevejos; perfura- correntes de me- ,
Classe:
16
- martas
mi - marretas - martelostal
pesos
para
pa•o ou imita •-a-o para relia- ' Artiaos • - "Material
exclusivamente
dores
de escritório;
• p- recios'•
- matrizes - molas a.0 sendo partes gai
' - asmadiamantes lapictados
, construcão e adôrno de prédio -P éls; Pincéis para desehho; pincéis
de máquinas - morsas - munhões' saldas
(jóias ou imiação para
estradas a saber: alcatroados -para Para cola; planchetas; ponteiras de
- 'núcleos para martelos e bigornas de jóiaslapiadas;
qualquer espécie) - me- construcõea; argila preparada para borracha para dedos; pqnteiras para
- objeto de metal não de outras Clas- dalhas - de
opalas
lapidadas
(ouro
ou
porta-blocos; pOrta-canetas;
ses - paliteiros - panelas - para- imitação-jóias de) - pérolas naturals 1 construcões; areia preparada para lápis;
coas- porta-carimbos; porta-cartões; portafusos - pás - peças de qualquer 'me- ou cultivadas (platinas eu imitações- construeões:
falto
argamassas
para
construcões;
para
papel;
porta-penas; porta-tinteiros;
s
tal - nã sendo de outras -classes de) - pulseiras (prata ou imi-oazulejos
trucões: para
a
construções; balaústre 'Prendedores de papéis; prensa de
pedestais - pendentes - ,pendurica- jóias
tação-jóias
de)
- prendedores
de construções; balcões', quando atuns- escritório; raspadeiras; Iregistradores
- rubis
lapidados
- safiras de
lhos - penarias - perfilados - per- gravata
de uso
rui-adores (ferramentas) - pernas de lapidadas - topázios lapidados - truções; batentes para construções; de uso em escritório; réguas
e
blocos para construções; blocos para em escritório e para desnhos;
sapafixação - pés de cabra - pias - Pb turmalinas lapidadas - turqueza
e para pavimentação; ca- radares de papéis; separadores para
la- construções
cadores - picaretas - picões - pilasinetes; "stenc 1"; suportes
pidadas
I lhas de telhados; cimento comum; arquivos;
res - pinças não de outras classes
para canetas e lápis; t" uas de eleClasse: 14
- pinos ruão partes. de máquinas - Artigos: Vidros,
cristal e seus artefa- 1 caixas
caibrasde
preparados
para
construções;
senho;
tecnígrafos;
tint s para cacimento; caixilhos; cai para
pires
placas
plainas
podatos,
a
saber.
açucareiros
almofarrrimbos;
tintas
para
des o; tintas
chaminés
de
concreto;
ruçõr
aptas
deli-as manuais - polias - pontas ale ices - ampolas - anéis - exceto de
esa;ra construções; colunas para duplicadores; tintas ] para escreparis - porcas - p orta-chaves - ouSras classes - a arelhos para re- cchons
p ver; tintas para marcar; umedecepo.ria-copos - porta-aelos - porta- aquários - assadeiras - para
constriaiões;
cornijas dedivisoes
visões dores de dedos; umedeoedores para
ra construções;
creta*
cré
pa.
frios - portajarros - porta-jóias - frascas
copiar; vidros de cola
- banda'
bandeiras
constru- drenas para co
parta-pão - p orta-toalhas - pontei- bacias
Classe: 13 I
candiais° - barris - - beebdouros - pré-fabricadas;
ções;• edificações pré-moldadas; esçõ
ras - ponteiros de relógio - potes bi-scoiteisas
- bornbonieres - botelhas quadrias: estacas preparadas para Artigos: Armas, munições I de guerra e
postes - pratos - pregos - proteto- - ules - bulbos
caçarolas - ca- construções; estruturas para constai- cace, explosivos, fogos de 'artificias, a
res para calçados - puas - punções dinhos - cálices -- candialros
- cânestuque; forros; frisos; gui- saber: ácido marido - adagas - aiaets: ; grades; imitações de mármore bardas - alfanges - arcabuzes --bra-nozes - raladores - ralos -- agautilhos --1- capsulas - castiçais - cles
construções; impermeabilizado- arco e flexas, quando amo, - ariates
rascadeiras - raspadeiras não de ou- centro de mesa - ohapas - colhe- para
aslh; li- ___ armas de qualquer es1;Jécie - arbris1 ámlaedirl
lajeslamjanelas;
irg edo eta as rgamassas;
tras classes - rasteias - rebites - res - conapoteiraus - canfeiteiras
pões para pesca - balas - bozookas
recipientes - regadores - redomas - copos - cubetas - cubos - ampol-as- ixeiras para construções; bar
- — bengalas de felga - bengalinhas de
---'re 5 de
reservatórios
retentores
retortas
enválucros
escálfadores
aspejuncões
para
construções;
macadase;
fogo - bombas - busca-pé - cru- roçadeiras - odas (exceto de ma- lhos - es premedores - filtros - fios
madeira preparada para constraçoes; nhões - arabinas -captulas para
quina,s e veiculas) - oldanas - rolcs ¡fôrmas - frascos - fruteiras funis manilhas; mármores preparados para amas - cartuchos de muniç ão -- rosários - roscas - rosetas - galhetas - garfos - garrafas - construções; massas para paredes; chumbo para caça - chuveiros de
saca-pregos - sacarrochas - saca - Iglobos - graus - hastes - jardinei- =saiam;
saia; papel para forrar casa;
r
c)aato
de bataxas
- sachas
- sacholas
- sachos
- jarros - lava-dedos - lavató- paredes divisórias inclusive para esotás-sio ---i- clorato de
croractoilndirpas
- saldas
- saldeiras
- saleiros
- iras
rios - leiteiras - acuo-seiras - mau- critérios; parquetes; peças ornamen- rio
- dinsminte - esc petas - esaalvaa - serras - serrotes
iteigueiras
- moringas - palitairos - tais de cimen o ou gesso, p ra tetos sódio
a
t chá- serviços
nadas - espadim - e panta-coiós
de café - serviços de
- sifões Ipanelas
- pedestais - pendentcs
e paredes enceto da c1assaa25; paire- - espig a de fóao - es inaarda,s - sinetas - sinos - sovelas - su- penduricalhas - aias
pires - pia- guitas preparados p ara consta- rões.
- ealalos - est lates - esportes - taças - tachas - talhablei ca,s - potes - Pratos - provetaa - ja'a • tra > cio =ret a ; pisas; :31a^as espoletas
relinhas de
,ropins - estoques -ras - talhas - talharas - tambores ' p urificadores - earei leiras
real-Yenp -vIniert
Ped - as Prew,ra- explos;',.cs - faca-punhais - tampas -- tanques - tapetes de 1-es - reclamas - refleta a as
a
parlas;
poraSe
cl-s
para
canseru
`.e--as quando ar mas floretes, quando
hietal
feri-achas - taxas - teres vatórios - rosarias quando canstragas; -ames
- te", s .
foaua)as evalssriros -o fogos
de arame - tenazes - varandas - saleiros - servicos de c a-é produtos
beturn5t
csos
ps:a
co_
.5
!-!et:rcjo
de ; bengala terminais - terrinas - tes auras para de chá - services de . tam'ar
so- f
de
beca
Prea:V:CS
•
d3
aaa
caes:
fiesfaros explosivos
costura - tesouro para jardineiro
viços paar refrescos - tars a -- tas, tuaast re: , t.'!"";
dP
une. •is - tu' - gelatina - fui'
ti tairs - torr'a's - torninhos
mies 1 ara, ~rios - tarrinaa - ti- cirrent); telhas;
has; tijo:
tijo:
tintas paia !ninai-de - 1:-rtrrs - 1áWs -, maças
1582 O. int.134eira
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- ina a n..J.G. --- rastrailiadoras- - rili-- suas Parias intigasm es - troles Classe: 11
Classe,: 20
!
(22:, e... .1Si4+23 — 1.12,0 • 2:1 -5 — Moa- tsoleitaus e suas partes integranees - Aaaigor, Artefatos de palha ca f:bsa, Artigos:- Cerard'a-cieuvass benga l-tas
..,5 .--- manisiiies . a caça — nua- trastes e suas partes integrantes - ads ineluidas em oursas casses, a , suas . partes. integrantes; a , saber. are
nisass cie guerra - a'. eo• ce,luiesse ni- vagões e suas- partes integrantes - ater; - Artefatos de bambu.; arte- inaeõ-es para guarda-ellwvaa; . 4...taiss
terearice,aina - partes-anas - pedra- vagonetas e suas partes integrantes fatos de cana da India; artefatos- de ções para gateada-sol; baseai-asais pia
nais- - petardos - pipocas exp.osivas - varais- de veículos - varetas para cipó; artefatos de fibra bruta ou ra guarda-chuvas;: liangaa :; sanar)
- piquates p.stolaa, quando armas
veículos- - veiculas
parcialmente preparadas; artefatos de de- chapéu- de- sof; capas- para alaspast;
peste:as, quando , lagos de artificia -Classe, 25
junco; a rtefa. os da p.allsa :. artafa os ' -da. sol;- capas para guarda-attuvacr.
pistolões - polvorá - projéteis pu- Artigos: rinagens e gravuras., estátuas. de taquara; artefatos de- varie-, as- castões, para bangaettes castões. paia
nhas __ revólveres __ rodinhas de estataaas, estampas, manequins e santos. ba:aiss; brcesrs; caia; cal- guarda-chureas-; garfos) para gua rda)- Ias°, - rojõees- - sabres- --- socos ha- análogas. Quaisquer obras de Pintara ç-1-.5;. csntro de. mesa; cestas; cestas;' ¡ chuvas de Uso pessoa]';, guarda-eoll
g' !ses - suLstancias explosiv.as - e escultura, a saber: ações - álbuns cestos; chicotes; discos;- encostos;- en- i cre: uso- pessoal;- ponteiras parai ben sti-a-pedes - •rabucos - tragues de fotografias - apólices - árvores feitas.; est a as; esterinhass estojos: gaias; ponteifas para, guardaachavaaa
Classe: 20
de natal - bandeiras - bibe-lota ar- fios de pita; gabiões; guarnições para 'solibrinhass varetas paca guiadaAislaos: Petrschos navais e a,eronau- titicas - bolas artísticas para, árvore móveis; gigas de vime: joeiras;: ma- chuvas;- vitrolas para guarda-aluaraslises (salva-vidas, âncora,, cintos de- de natal e similares - bônus - boa- las;, maletas; objetos não de. outras
Classe:- 3a!
ouas , .
.
l'a."3"ãO;, bóias, para-quedas, etc.,) a quets artificiais - bustos - cartas classes; protetores- para cama, e mesa: ' Arag os: Jornais; revistas e . puuticasalisr: âncoras - ancoretas, -- bira- geográficas - cartazes - cartões pos- rebichos: rebenques; recipientes: ré- ' ções em gerar; álbuns; programas
tas - bóias • - bata-los - bolas para . tais - clichês - cópias fotográficas deas; revestimentos; sacolas; sa-cos; !radiofônicos; peças teatraiis e. caie'matográlficas Artigos , imprasoz- a
amolar cardas náuticas - cabrestan- - cópias fotastáticas cópias ha.,xergas
te,s - cadeias de navios - cintos- de tiográficas - decalcamanias - desesaber; allnanámles; álbuns impresClasse:
28
naa,Sacas - craques para barcos •-. nhos - di p lomas - displays -- dia- Artigos: Artefatos e P
sos; anuários; calendários; catálagosa
rodutos aua," crônicas - impressas; designação da fila,
dispositivos para arriar botes - fa,- titntivos de associações e clubes - bados de origem animal,
e, - mas:. designação, de . pçea,s tear,raiisa
te:lares hidráulicas para„ USO, a. bordo., enfeites artjáticos para árvore de nas minerar; artefatos de
substncia
&
qui' ; dtecursos impressos; folhetos, impres- •
- aanehos para. botes - jaquetas tal' - enfeite artísticos (não alimen- mieas, a saber: - açucareiros;
alam- aos; folhinhas impressas; litstóriax
para afaça° - molinetes - paraques tícios) para baios - escapulários - irão- preparado para as
ias- -- pinos para separar . as pernas- 'escudos - esculturas - estam p as - anéis exceto de outras indÚstrtas; impressaa; ínclitas- telefónicos: jota
classes; aP as 1 naise livros músieas, impressas; orade csialas dos navios s-- praias& - raia. astan_darte,s - estátuas - estatuetas- relhos para aparelhos, para 1 ções impressas; peças cinematoaráis
pas salva.-vidas para uso na, agua - - esteatipos - festões - figurais
aparelos para chá; aparelhos fleas., , peças teatra i s ; poesi a s, impresa,
solva-vidas - turcos (ganchos para
- flôras artificiais - foto- café; jantar;
aparelhos para seiras- asa;- programas de- circo; programa
Lassa) -a. vergas para mastros - vi- grafias -- g ravuras - hsrmas - ima- para
adornos não de outras classes; de rádio; programas de) televisão;
gas para naut:scis - vigias para previ- !Tens . - imitações de flôres - imita- cos;
não de ov e- as classe»; aros 'programas impressos;- propaganda
der barcos
rões de frutas - inscricões gravadas argolas(inclusive para óculos- e não. P ara , impressa escrita;- prospectos impresa
Classe: 21
cara monumentos e sepul t aras - lá- guardanapos);
bacias; baTnhas; bar- 1 sos escritos; prosas, impressas; publim
Artig os: Veiculas e suas partes inte- pides gravadas para sepulturas - ledas;- baixelas; bandejas; banheiros; 'cações impressas; sê-castas impressas;
gran'es, exceto, máquinas e motores,, treiros (exceto quando aparelhos) - bebedouros;
biscoiteiras;- bolas rido- de ;revistas impressas; romances impresa saber: alavanca, de câmbio - ama manequins e análogos -- mapas - outras classes;
bombonieres; borra- I soe; roteiros impressos de filmes: robuilln_cias e suas partes integrantes - manastes - modelos p ara, serem co- cha
artificial
sintética; borracha i teiros impressos de peças tsatrais;
amortecedores de veículos - aros p iados - monumentos. artísticos- - natural quandoouproduto
tio --,"scripts" de cinema; "scripts de- teaa.
para veicules -- automóveisre suas mondas -- mostruários- artísticos - telhas; bules; cabides;. acabado;'
calça- 'tas; "scripts' s da televisão; sueltos
partes integrantes - auto-caminhões obras artísticas - obras de , escultura dores; caçambas; cachepots; cálices;
impressos..
e suas partes integrantes - aviões e - obras de Pintura - painéis - pai- canecas; canudinhos; capas, exce.tmi1
Classe:. 33
suas partes integrantes - barões para sagnns
nintm-a,s- artísticas -- placas vestuário; carretilhas; celulóide; cêra Artigos: En onharias
construções; arg
navegação aérea e suas integrantes p ara residências. monumentos e se- para indústria; centro de me-sã; cas a
l ruamentos; terraplena:geais iatea- bancos de veiculas - barcas e suas aunaras- - plantas de obras com.
partes integrantes - barcos e suas pintura ou gravações para ornamen- tos; chapas; charão; chuveiros co- mana:ias adiniaisttação; imóveis: em.
coadores coaltar; colas indUss !geral- agriculturas pecuária,: reptepartes integrantes - bicicletas e suas tacões - projetes desenhados - pros muns;
triais; colheres; compostos vegetais sentações; importaeo . e , exportação:,
partes integrantes - bondes e suas pectos de fotog
rafias ou desenhos - não
químicos; cornpoteiras; confeitei - l corretagens; seguros:, harass fazeis,
partes integrantes - botas e suas nuadros artísticos - reproducões de
copos; cordéis; correias; cub eta sa1das para a criação de gado; de- aves;;
aar4 es integrantes - s- braÇOS para vei:. obras - artísticas -- riscos para horda- ras;
descansos para talheres . d¡s- 'de animais bem como a plantação e .
atlas - breques - calotas - câmaras
- rótulos artísticos - santihos - cubos;
tintivos, exceto da classe 25; dobra- .
,
cultivo, eus geral.
le ar para. veículos - camionetas e sêlos - suportes- artistl eces Para vitri- cliçasa
envolucTos; esiras; esguichos; :
Classe: aõ)
suas partes integrantes - caminhões nas - tabaletas
títulos - vistas esmaltes;
exceto odontológicca e da Artigos: Couros a peles; paepaxados,
g suas partes integrantes - camiopaisagísticas
toucador; espalhadores de água; es- ¡ou não; artefatcrss de couros e . peles,
netas e suas partes integrantes Classe:, 26:
espermacete; preparado; as-- não- inclaudiss. cera outras' classes, a,
tanoas e suas pastes integrantes car- Arti gos: Artefatos de madeira; osso ou palhas;
premenores;
as/umas:lemas; estojos:. saber: afiadores para, ferramentas;
retas e si 25 p artes integrantes-- car- marfim, a saber: adornos (não de ou- extensões;' farinheiras;
fachos; fiI:-. antirope-peles de;, a,ntiolhos paaai ani?inhos dama°. e Suas partes integran- tras classes) - adornos para móveis
tros ;- filmes virgens; fôrmas; frascos;' mais; aparas: argolas;- arose, antigos
tes- - carroças e suas partes' inte- (exceto de classe- 25) - adornos nava fruteiras;
funis; garfos:: garrafaas ges, de couro não de outras:- classes: argrantes - carrocerias - carros irri- uso caseiro , (exceto da classe 95) - latina, não
alimentitiasa gess gassa, tigos de pele mães de , outras. classes:,
tadores, e suas integrantes - carros adornos p ara uso p essoal alforges exceto.
odontológico e para constru-- arreioss bainhas:: bandejasa baiapena.4.ores e- suas partes inte grantes -- - almas para borlas - argolas (Inbõlsas;. búfalba-peles;, caixas,,
agros - tanoues e suas Partes, lute- clusive para guardana pos) - arma- :ção; globos; gluteinas grutina,, gorduras; giz para alfaiates;-gomes pra- murças; capas para álbuns; livroa,
ra p tes -• cascos de embarcações - cões paar Isques e outras -- baldes paradas,
não de outras classes; gor,- etc.; carneiras;- carneiros-peles, dc,;
chapas para veículos. - chassis - - bande j as - barris - filtros - bis- duras preparadas
de outras cias- castores eles de; . chapeleir,ass chalesjigadeiras de veicules - direções coiteiras- - bolas nal; de outras clas- me; jarras:, jarros; não
lacres;- exceto . de cotes-- coelhos-pele de , coleiras, cora
Is veiculas -_. dirigíveis e suas partes ses - cabides- - cabos - caçambas escritórios lamparinas;
lava-dedos:- mames de páraquedas;: correias Mãe,
integrantes - dragas - eixos de- di- '- cabras - cabrões - caixetas - ca- lavatórisisS leiteiras; licoreiros;
,
de- outras classes:- &calha-peies de:
reção. para veículos - erros . de ver- carretinhas - cavaletes - teiguairass massas preparadas, man:não de' estolos;fuinha-pelas das Ungiu:ias::
eu/os - elevadores , - embarcações e centros de mesa. - copos da sozinha outras classes; ma.stique, matéria
acampamentos nao de- outras cias:sala
puas partos integrantes --engates de - cestos - colheres de- pau . - colhei- plástita ou sintética:: Mirrar morinslontras-peles, de; inalas:. mulasass
Peiculos -. escadas rolantes - asco- ,rinhas: Corberõe.s, -- coronhas - ;gas; mucilagem para sêrosa negro de ,. mantas
(não sendo. vestuário) ; marhas — estribos de veiciilos- freios cruzetas - cubos - cunhas - de-- ,ftmass °reinas óleos para pinturas ta-peles cl,;- nxichilass objetos; não) da
veículos- fronteiras para vefenlbs . graus de madeira para escadas - palha prepararia (inclusive para: col outras classes; painéis:- pahnoliae;,:
- furgões s. suar partes . integrantes discas - dormentes - encantes - J. ehSes) ; paliteiros; palitos; exceto de pastas; peles em bruta;- peles; par- guidões parai, veculos - hélices de enfeites n% de, oraras- classes - enou metal; parafina prepa- cialinerite eppraradas;, peles, preparaveículos 4-jangadas:- lanchas ,e . suas graçados- - envelucror (inclusive para. :madeixa,
películas virgens:- penachos:- das não , de, outras classes; pontas;
estes integrantes- - lemes - laca- aarrafa.à . escadas- esferas - as-- rada;,
1,e,13-dente-9 ;• Penduricalhos :' PiaÇã; PI- ponteiras;- porta-bascos:: p~.-eha,..iVas e- suas: partes integrantes - netos: espremedeirar esteiras . - res;;
plornhasma;- pluma para, estofo;' ves.;; porta-risques -a porta- notas:. presa
manivelas para- veículos. - ina-stros - estrados . fôrmas - forouilhas - 1;g5s,
para nieldagera; • potes- pratos: . teturess não) de- outras classes: pula
molas de. veículos - rnotocargas e ,estelduh as para mesa, - estalos - 1queijeiras;
recipientes;,, resinas pra- seiras- ra lha:hos; raposa-peles; das. rem
mas partes: integrantes - elatociele- 'fusos : - ganidas -paradas; resMaides preparados;, re- benques;, recipientes: . rédeas;: c. aco.
tas e . suar partes integrantts , .- Mo-. deiraw roirotafs - letras linguetas ,vestimentos;, rolas, de =prensa:. rio ,- las sacos; saltos:- selass
solados; Fe.
- me.- .Sáxioss sabôes. para uso na; indústria. r iad'os- para. calçadas; solas
tecia/atas e, suas partes ititegatetes ninPa-Prs - ~metas malas
para tn•
- saladeiras; saleiros;: sangue cristal- cos . suportes; terminais; tiranias;
metalurgias e- suas: partes integran- inacbucader.es
,.
Les - roatoretas e suas partes int& ;reanIVelas -nito de. outras classes - zado;, selas: serviços de café:: servi- : tirantes;
tubos;- valises;: vasilhames;
rentes -- naves- a suas-- patas Late- mastros não: de outras classes -çoa de chá; serviaos da- jantar;: ser- i
viras, dé calcadas.
tardias - navios e suas partes- fhte- dUrar nticlenS - palitas - painéis viços, de refrescos; talhas;, talheres,.
(mantes : - ônibus e suas parles luta-- - Palhetas- para pintor - Pendentes 'tiritar exceto- das classes 16: e- 11';; Artigos:, de veCst,"
uásrie :o:de , tôda scirt.e.:
ontes
antes - para-brisas: da, veletdos
- pinos - Pipas - terrin as ; tijelas tipos para, iinpres- inclusive. de, esporte; para, homens;
- pendurieallios
de vereulas planas- ponteiras - porta--blocos - são;.: travessas;. arindisz 'metas; va- 'senhoras e- para crianças, a, saber:
a,. dede- verculos - pedais d'es. tfini,, pastas - prateleiras- - pratos. - silhames; vasilhas; vernizes.; exceto abrigas- quandb vestuário; agasalhos;
- p etroleiras e suas partes imite-- prendedores ou pregadores de roi,' para lustrar e da 'toucador:: vasos; alpercatas; alvas;' anáguas;. aventais;
Nades - picle.ups e suas partes ih- - protetores
puxadores - rebites
xícaras
ba.hy-deiT; barretes; batas; . batinas;
Tantas - pneumátidos de ventos - recipientes - réa,tais . P raarciaalsa
Ciass.2.: -29
iiermitdas bintraas blUsões; .' boinas::
- pontões de. veículos - radiadores:
v'g
a
a5
Sinrilares: sem aradu s
Artigos: Escovas comuns (mio talha- bolares; bonéS; borzeguins;, bofas;
para veículos - ratos para bicicletas tõries - rodas (exceto de vaitialos
das nas ciasses 6- - lia - 17 - e. aias botinas; caahe-colts; cachesneza
- rebocadores e
partes integram-- máqufnas) - rosários
asar:nadai:si e vassouras. E'senvas- cardes; calças;. calcinhas; caleÕes; inIas ___. reboquessuas
sias"
ees
na
2rN
p
e suas partes- inte- Suportes - táboaa
camur.s (pz .ra ciião; pia, etc. •;: e9"- &nave, para . esporte; camisas; camigrantes - remoa - rodas- de veículos - tambores - tarrnas
COVÕe.5:: e3PaD2.dO r e; l'ijab2Z'S:, 0;1'41- seta" camiáolass camisolbesa canos
- selins - toletes 'gaza veiculas' - t ig
dares de água; vassouras; V2E.Atlri- setas: camisolas; . eamisolões; eanoks
hatores não agrícolas - veículos- e trínoog,,tubos
abas.
ds bota (perneiras); cap acetes!' calo

pe

p
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Clase: 42 preparados para polir; pr aparad. ã
paz; capotes; carapuças; cartol as; i Claszei 22 I
casacos; casacas; casquetes; casula, Artigos: Artefatos de borracha e ale Artigos: Bebidas alcoólicas e 'alumio- para tirar manchas; preparados pari
ceroulas; chales; chapéus; chinelos; guta percha; a saber:: anéis; ergo-. talas, a saber: aguardentes; anises; tirar ferrugem; sabão comum; sabat
Chuteiras; cintas; cintos; cinturões; alas; aros; arreios; assentos; bacias; aperitivos; bagaceira; batidas; bebi- de areia: saponáceos; , silicatas para
clergyman; colarinhos; coletes; com- 1 base, Wcos; bocais;laolsas; braça- das alcoólicas não medicinàis; bebi- lavanderias; soda cáriarica; sulfato
binaçõesa corpinhos; cuecas; cucai:os; deiras, cabos; caixas; calços; duna- das; bebidas fermentadas não ¡p edi- para lavanderia; tijoloa, para brilho e
Culotes; dolmans; dominós; echar• ras de ar, exceto para e má- amais; bitter; brandy; cachaça; cer- polimento; tinta para lustrar e polir;
pes: espartilhos; estolas; fantasias; quinas; canudos; centros de mesa; vejas; chopes: cidras; conhaques tochas de cera; vela de sebo. cera,
fardamentos; fardas; fraldas; fra- chapas; chicotes; chuveirinhos; chu- ferira; genebra; benebrita; gengibmespermacate, estearina, etc.
ques: galochas; gandolas; gorros; veiros comuns; correias (espeto de ra; gin; gringer alcoólico; graspa.;
Classe: 47
:
y
es
transmissão;
de
máquinas
e
de
hidromel
alcoólico;
kirsch;
kuminal;
guarda-pó; gravatas; hábitos; japaArtigos:
Combustíveis,
lubrificantes e
tuário);
cubos;
cunhas;
dedeiras;
licores;
marasquinhas;
nectar
alcooras; jaquetas; jaquetões; lenços; lisubstâncias e produtoS destinados õ.
bres; ligas; lingeries; luvas; mail- descansos: desintupici eiras ; discos lico ; parati ; pipermint; ponches,
iluminação
e
ao
aquecimento;
a amlots: mandriões; manípulos; mantas para esarsas; elásticos; encostos; en- nados; rum; sucos alcoólicos; vinhos-, ber: álcool carburado; , álcool casouvodca; uísque.
de uso pesscal: ~temia; manti- volucros; esferas; estrados (exceto
cante; álcool-motor; álc,00l solidifiClasse: 43
lhas; mantos; martas; martinnas; tapetes) ; esgunchos; fios, exceto paaquecimento — preparação para
Meias; meias-confecções; modela do - ra tecelagem e elétricos; guarnições Artigos: Refrescos e águas naturais e cado;
fins de; azeite para lainparina; belareá; palas (penachos leves); paletós; para móveis; e similares; lancheiras; artificiais, usadas como bebidas não zina:
briquetes combustíveis; briguepantupas ; paramentos; peignoirs ; pe- lanais; maçanetas; manoplas; mochi- incluídas na classe 3, a saber; águas tas para'
aquecimento; hriquetes para
lerines; pelea quando vestuário; per- las; Peras para busina.s; placas; poen- pasosas artificiais; águas gasosas na- fogão; carburantes;
carvão vegetal
neiras; peugas; pijamas; peitilhos; mancos, exceto d emáquinas; e de turais; águas magnesianas naturais; combustíveis em geral,
coque; asa:npeitos ; polainas; ponchos; pulo ieres; veículos; pratos; ponteiras (exceto águas naturais não medicinais: be- au animal; cêra pari iluminação;
bid.as espumantes sem álcool; Pablpunhos • quépis •quimonos regulos; para• bengalas e guarda-chuvas); proo alco cas; essências pare cias para lubrificação: fluídos coms na
cenards; robes de chambre; roupars tetores (inclusive para, cama e 1:1e - da
-brancas de uso pessoal; roupas de sal; recipientes; revestimentos; ro- refrigerantes; garapa; ginger-ale, bustíveis; fluídos lubrificadores; fluíbaixo; roupas feitas; roupas para das, exceto de máquinas, e de veí- groselhas; guaranás; hidromel corno dos para freio; fluidos para iluminaesporte; roupas para operárias; rou- culos; rodízios; sacas (exceto de uso refrigerante; refrescos em geral; re- ção; fluídos para isque#os; gás compões; saias; sandálias; sapatbs; CO- médico): saltos; solados; solas; su- frescos em pó; refrescos em xarope; bustivéis; gás para annecimento; gás
portes; tijelas; totalhas; tubos;
refrescos líquidos; refrescos ou rei ri- para iluminação; gáS solidificado
bre-pelizes; solidéus; shorts; shoo.
gel • antes concentrados para; refres- para combustão; iluminação e actuevasos.
terras: slaks; sobretudos; st ai p as ;
cos ou refrigerantes concentrados pa- cimento; gasolina; geléia para lubriClasse: 40
soutiens; arretar; sungas; suspenaórios; tailleurs; talabartes; tiaras; to- Artigos: Móveis de metal; vidro ou ra; refrescos. pós para; refreacos ficação; gorduras para lubrificação
gas: toucas; túnicas; turbantes; uni- madeiras; estofados ou não, a saber: preparados; refrescos, xaropes para e iluminação; graxas ' lubrificantes;
lormes; vestidos; vestimentas paia acolchoados para móveis; almofadas refrigerantes ; sodas; sucos de fi utas iluminação — preparação para fins
para moveis; aparadores; armações para bebidas; xaropes para refrescos • lenha; lubrificante de qualquer
trabalhadores; vestuários; véus;
sob forma de móveis inclusive para
Classe: 44
espécie;; óleos lubrificantes para
• visans.
escritório; armários; asentos acol- Artigos: Tabaco manufaturado ou amortecedores; óleos ara adued,
não.
Artigos
para
fumantes.
exceto
choados;
balcões
sob
fprma
de
mómento; óleos para ilum naç'áo; paraClase: 38
,• vais; bancos comuns; bancos de igre- papel, a saber: acendedores de d- fines Ilubrificantes; petr leo refinado;
;
l • bancos
o
e
seu.:,
arias;
de
jardim;
bancos
eacogarros;
boquilha
para
charuto
ou
riturfa.
Artigos: Papel: pa p el ã
- querosene
lares; banquetas; bares sob forma de garro; cachimbos; carteiras de couro
, pasae: 434,
tefatos, a saber: Agendas em bran-,_ móveis;
berços;
biombos
sob
farina
ou
metal
para
cigarro
ou
charuto;
Per mirarias; cpsméticos; de
co; álbuns em branco; argolas de pa
móveis; buffets; bureaux; cabides carteiras de couro ou metal para fu- Artigos:
pel ou papelão; aros de papel ou pa_ de
toucador, a saber: absorvente de uso
sob
forma
de
móveis;
cadeiras
de
mo
ou
rapé;
charuteiras;
charutos;
palão; balões de papel para enfeitar;_ molas; cadeiras com rodas; cadeiras cigarreiras; (cigarrilhas);
em toucador; acetona pára toucador;
cigarri- afastadores
bilhetes d eingresso; bolhetes
de pas
de peles das, unhas; afiapa_
comuns;
cadeiras
de
balanço;
cariailhos;
cigarros;
cinzeiros;
cortadores
blocas
sagens; bobinas de papel;
dores de lâminas de barbear afiadoras
de
barbeiro;
cadeiras
de
dentisde
ponta
de
charuto;
eucaliptol
prei• a, anotações; blocos para calcam:ia,
res de navalhas; águas ,de alfazema;
cadeiras de escritório; cadeiras parado para cigarros; ervas para f
blocos para correspondência;
blocos ta,
.
para banho; cadeiras para enfermos; mar; filtros para piteiras; fólhas de água de beleza; águas de colônia;
para desenhar; blocos para escrever; , cadeiras
para inválidos; cadeiras pa- fumo; fosforeira; fumo; isqueiros'' água de lavanda; águas de quilata
brochuras
impressas;
de rosas; água, de rosas;
papel de; não
cadernetas
emcabogramas
brauco, ca. ra ,paraliticos; caixas sob forma de mentol preparado para cigarro . pa-- águas
cortado e preparado para
' ci- águas de toucador em ! geral; agua
s ara ac_ ~eis; caixas para rádio sob forma pelinho
derno
1 de• papelão;
aelIlos aixas
para embelezamento da pele; águas
capas de de móveis;c
caixas para televisão sob garro; papelinho cortado e prepara- para
senho;
maquilagem; águas perfumapapei para, documento; capas de pa_ forma; de móveis;
camas com molas; do para cigarro; palha para cigardas: alfinetes para cabelo; alisádores
palão para documentos; carteiras cre camas •com rodas; camas comuns; ros; piteiras; porta-charutos; porta- de
cabelo; almiscar; edniofadinhas de
carteiras de papelão; cartoli- camas hospitalares; camas para en- cigarros; porta-fumo; porta -rapé;
:
P apeicartões
amido perfumado; amolado-.
nas;
de identidade; cartões termos; camiseiros; canapés; can- rapé; tabaqueiras; tabaco manufatu- cheiro;
carrinhos: mesas (inclusive rado ou não; tubos de cachimts ou res de lâminas e navalhas; amônia
de visitas; cartões em br anco; cai- toneiras;
perfumada; aparelhos para alisar carapé.
teias índices; cvartuchos de cast rei- Para refeições e para escritórios);
belo; aparelhos para escovar cabelo;
na; não de outras classes; chapas de colchões; colunas; cómodas; coriso
Classe: 46
aparelhos pára frizar cabelo; a parepapelão para fins diversos; chapas los; criado-mudo; cristaleiras; disco- Artigos: Abrasivos Pa r a Polir
; 4uas lhos para ondular cabelo; arminhos
planográficas; cheque em branco; du- tecas sob forma de ~eis; dispen- sanitárias; alvaiade para limpeza;
plicatas; encardenações de papelão; sas sob forma de móveis; divans; alvejantes; amido para lavanderia; para pó de arroz; atomátisadores de
envelopes; "envólucros de papel; cri- dormitórios; encost o s estofados; es- anil; areia fina para polimento; azul perfume; bandolina; barbas postiças;
volucros de papelão; etiquetas; fa- cabelos; escanos; escrivaninhas; es- para lavanderia; barrilha para la- (exceto carnavalescas); ! p atim; bigoturas; fõlha,s de celulose; fôlhas de PÉeguiçadeiras; estantes; estofamen- vanderia; boneca de cera para poli- borrificadores de perfume- brilhantipapel; folhas se papelão; ifilhas m- tos para móveis; estrados de ca- mento; branqueta para polir; brau- des postiços (exceto carnavalescos);
dicas; guardanapos de papel; impres- ma; etageres; faldistórios; gabi- nidores; bochas para polir; cera de na; cacheadores de cabalo; carmim;
soa; ingressos de papel ou de casto- nete para copa e cozinha; gene- landeria; cera para conservar p ri- carminados de toucador; cêra depilatória; cosméticos; cravou para maUna; lenços de papel; livros comer- flexórios; guarda-casacos; guarda- lho;
cera para lustrar; cêra para po- quilagem; cremes para tOucador; creciais em branco; livros de contabill- comidas; guarda-louças; guarda- lir; composiçã,o
para
brilho;
compomes para massagens; , cremes para
dada; livros fiscais em branco; livros discos sob forma de móveis; guardanão impressos; malas de papelão; roupas; guarda-sapatos; guarda-ves- sição para conservação de móveis e pele; cheiros; cílios postiços; coranutensílios;
composição
para
lavagem;
tes para cabelo; corantes • para pele;
Maletas de papelão; mata-borra(); tidos; mapotecas sob forma de mópara limpeza de móveis cortadores de unha; cosméticos;
crisnotas fiscais; notas promissórias, cr- veis; mesa (exceto de uso exclusivo composição
e
utensílios;
detergentes;
esfregões
namentos de papel; papel absorveu- em jogos); mesinhas; mesinhas de para polir; esmeril; esponjas de aço tais para banho; detifrídos; depilametórios; desorantes; dissolventes para
tes; papel almaço; papel aluminiza- cabeceira; mesinha de escritório;
mroda (inclusive para es- para polir; esponjas quimicamente toucador; elexir para pele; emulsões
do; papel celofane; papel crepon; sinhas co
preparada
para
polir;
farinha
para
molpapel carta; papel de celulose; pria critório restaurantes); môcho;
toucador; esmaltes para unhas;
féculas para lixívia; flanela para
pel de linho; papel de sêda; papel duras grandes ssom forma de mó- lixívia;
essências perfumadas; eXtratos perquimicamente
preparada
para
limde
móforma
encerado; papel estanhado; papel vais; mostruários sob
fumados; escôvas de toPcador para
higiénico; papel impermeável; papel vais; móveis de cozinha; móveis de peza; fósforos; goma para lavande- banho; escôvas de toucador para caria;
graxa
para
couro;
sapatos,
mavaranda;
móveis
móveis
de
linha d'água; papei para desenho; jardim;
escôvas de toucador-para cílios;
etc.; giz para -sapatos; hidró- belo;
papel para embrulho; papel para en- para consultórios; móeis para hospi- deira.,
escôves de tauaador para pestanas;
xido
de
sódio;
lã
de
aço
para
polir;
igrejas;
móveis
papára
cardenação; papel para escrever; pa- tais; móveis
escôvas de toucador para sobrancepel para impressão; papelão para ra rádio; móveis para sala de jan- líquidos detergentes; lixívia; lixa; lhas; escôvas de toucador para rouqualquer fim; papelinhos para fins tar; móveis para sala de visita; mó- mamas para brilhar; massas para pas; escôvas de toucador para unhas;
variados; passagens de papel ou car- vais pana sala de espera; • móveis pa- lustrar; massas para polir; mate- estojos de barba; estôjo Ipara mani
tolina; pastas de cartolina; premis- ra tales/são; móveis para veículos rial abrasivo para polir; oleína para
-cure;stoj part mentoda
sólios em branco; radiogramas, .pa- (não sendo partes destes); oratórios lustrar; óleos para limpar m8veis e unhas; eter p erfumado para toucapei de; recibos em branco; recipien- quando móeis; otomanas; penteadel- utensílios; palha de aço para polir; dor; estratos (perfumes); 'ferros para
tes de papel; recipientes de papelão; ras; poltronas; porta-a,bajours sob pano de sílex; • pano de vidro; pano frizarcabelo; fios para limpeza de
rosetas de papel; rôlo de papel: só- forma de móveis; porta-chapéus sob esmeril; pano quimicamente prepa- dente:" fivelas para cabelO: fixadores
tulo de papel; sacos de papel; talão forma de móveis; porta-cinzeiros sub rado para tirar manchas; pastas para para cabelo; fixadores para bigodes;
de cabogramas; talão de ingressos; forma de móveis; porta-quadros Sob dar e conservar brilho; pastas para fixadores •para cílios; fix4tdores para
talão de passagens; talão de proohs- forma de móveis; porta-retratos Sob lustrar; pastas para polir; pomadas pestanas; fontes de touc dor: fumiSórias; talão de ma.diogramas; talão forma de móveis; porta-roupas sob para dar e conservar o brilho; poma- gações perfumadas; ganch s para onde recibos; talão de telegramas; te- forma Se móveis; porta-sapatos sob das para lustrar; pomadas para po- dular cabelo;
gelatina pai". toucador;
legram sem branco; tubos de ear- forma de móveis; porta-vasos sob lir; Piis para dar e conservar brilho; geléias de toucador; p,, eiéiss no rtutão: tubos de papel; tubos de pape- forma de móveis; prateleiras Mimara: nós p ara lavar; pós para lustrar' pós madas; glicerina nerfurnads.; glicogeoara polir: p otassa: preparados para In flua nora toucador: g Oni,f3 n8
Ião; tubetes de cartão; tubetes de do um móvel; psich; pufes;
ca roup_iras: travesseiros,
der e ernservar brilho; preparados belo: g eminas para toucador: -,ra
papel; tubetes de papelão; vasos de sunners;
gramtrines ;504 forma.. de móveis,
hpara lavar; preparados para lustrar; pos para cabelo; inaianteo Pèrfamacartolina ou DaPelão.
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dos; incenso; lâminas para barca; ramentas de brinquedo; ferrinhos de uca-ricas; betoneiras; brocas tléiaax • ro de paralarat; galeras; hastes de
lanolina perfumada; lança-perfume engomar para crianças; fiarias pa.„ uri.innos e insufla-dores de ar; Ou- veiculos; hélices; iates; injetores doi
(exceto de carnaval); lápis para bar- jogos; figurinhas armar e jogai; ate- ....ias quando parte ue máquinas; cal- locomotivas;- jogos de engrenagens;
ba; lápis para bigodes; lápis para cí- arias. para esporte; floretes pala es • unias a vapor; cai bura .dores; ca :kin- jogos de rodas; jogos de rodas para
lios; lápis para maquilagem; lápis -grima; falhas impressas para recar- k-á. de tôrno; carnazes Indralices; transporte de toras; lanchas; lanpara lábios; lápis para pestanas ; lá- tar e armar; futebol de mesa; gan- cavadeiras P./.M.; contraidores de ai-iões; liteira . s;loc-omotivas;' molas
pis para sombrancelhas; leites 'para gorras; gradeados para brincai. ; gra- tarna I.M.; chumaceiras -ou man- de aeiculos: motocicletas; motociclos;
embelezar a pele; limas para unhas; cies para ginastica; guises para. cri- cais de antirricçao; colei:eras • de Lu- racnocicics; motonetas; navios; anis,
líquidos-para uso toucador; lixas para anças; halteres; bolas para; iscas ar- nanica e motores; comPressales, con- bus; panais de armação de veículos;
unhas; loções para toucador; luvas tificiais; joelheiras para esporte; jo- densadores; espanadores; espaiha parachoques; para-lamas; panteões
para banhos; máquinas para alisar gos de quaisquer espécies; lança-per- neve; eixos quando parte de maqui- reboaria; remos; reboque para trans• cabelo; máquinas para cachear ca- rume aaia carnaval; linhas para pes- nas embolas quando parte de maqui porte; rebocador, s; rodas para veíbelo; máquinas para cortar cabeio; cara Manais; luvas desportivas (para nas; eagenno us serra; engenha de culos; saveiros; tambores de freios;
máquinas para escovar cabeça; ma-' box, basebol, etc.); marcadores de cana; eagienagens quando parte ue tenders; lilbures; tirantes- de carros;
, quinas para secar cabelo; mucilag,m "score"; marionetes; mascaras car- máquinas: freids quando parte ue tratores; troles; trenós; triciclos;
para sobrancelhas; obreias perfuma- navalescas; máscaras paia- esgrima; máquinas; guinchos de Inação; trucks de locomataas; vagões; vadas; óleos de babosa; óleos para ba- mesas exclusivamente para jogos (bi- guinches para caçambas de arrasto;
poras
nho de mar; óleos para cabelo; óleos lhar, dama, roleta; shoocker, xadraz, guinchos de transporte aéreo; guinN9 873.870
para pele (não medicinais); óleos etc.); miniaturas de quaisquer es- uastes; limpadores de caiio P.1.M.;
perfumados; onduladores de cabelo; pécies, para brinquedos; mobilias de máquinas de imprimir; lubrificadors
papéis empoados para toucador; pa- brinquedo; móveis de brinquedo; pa- quando parte de máquinas a vapor;
péis perfumados; pastas dentifrícias; pagaias de papel, e pano; paralelas máquinas de lavar roupa; máquinas
pastas para barbear; pastas para ca- para exercícios; passatempos; patins; de costura; máquinas de furar radial
belo; pastilhas de cheiros; perfumes; patinetes; paus para ginástica; paus e horizontal; máquinas para o famapentes; perfumes; pentes; Perfumes para jeg.3s; peças de jogos; pedras co e acabamento de latas e oatros reem geral; pestanas postiças; petróleo de jogos; peitilhos de esgrima; peles cipientes metálicos; máquinas bonaindústria P-,n3ieira
para toucador; pinças de toucador; de jôgo; pesos para atletismo; petre- cheiras e máquinas têxteis; máquinas
pinças para pestanas; pinças para chos para educação física; petecas; de tirar cortiça; máquinas de limunhas; pincéis para barba; perucas; piões; piorras; pipas (papagaios); par e afiar facas; molas para máRequerente: Ultralar Aparelhos e
pinturas para cabelo; bigodes, bar- pistolas de brinquedos; placard para quinas; máquinas frigoríficas; máServiços Ltda.
bas e pestanas; pinturas para rosto; jogos; planadores de brinquedo; pro- quinas de rotular; martelos a vapor;
Local: São Paulo
pó de arroz; polidor de unhas; po- tetores de corpo para atletismo; pro- moinhos; . motores 'de combustão inArtigos: Máquinas de costura
mada não medicinal para cabelo; po- tetores para uso em esportes; que- terna.; elétricos e a gás; motores para
mada não medicinal para a pele; pós bra-cabeças; raquetes; recortes para bicicletas e motocicletas, pentes quanN9 873.871
para limpeza dos dentes; pós para armar; récleS de caçador; rêdes para do parte de . máquinas; - penteadeiras
limpeza dos dentes; pós para polir 1 esportes; râcles para jogos; radas de teares; rol-os para estradas; serunhas; pós para isso em toucador; para pesca; relógios de brinquedos; ras mecânicas; serras hidráulicas;
pompons para pó de arroz; prepara- revólver de brinquedo; rifas; rodas serras .de fita; tornos mecânicos; tordos para cabelo; produtos para ma- quando brinquedo; rodas para jogos; nos de revólver; tornos automáticos;
quilagem; púcaros de toucador; pul- roupinhas para bonecas; rugby; sa- tornos verticais; turbinas; tubulações
verizadores de perfumes; redes para patinhos de bonecas; serpentinas de para caldeiras; válvulas de uso de
cabelo; regeneradores não medicinais papel para carnaval; shoting bali; máquinas industriais; velas de ignido cabelo; removedores de cutícula; skis; soldadinhos; tabelas de bilhar; ção para motores; válvulas e ventirouge; sabões dentifrícios; sabões Para tabuleiros para jogos; tacos de bi- ladores quando parte • de máquinas.
barba; sabões perfumados; sabonetes lhar e snoccker; tamboretes para jo- Requerente: Carro•cerias Nic•ola S.A.
não medicinais; saboneteira; "sa- gos; tarrafas; tentas de jôgo; tômN9 873.869
chets"; sais perfumados; saquinhos bolas; tornozeleiras; trapézios; traias;
de cheiro; secador de cabelo; "sham- vagonetes de esporte; varas para jo-gos; velocípedes
poos"; sombrancelhas postiças; tabletes para limpeza; de unha; talco perN9 873.867
Requerente: Industrial Móveis
fumado; tesouras para unhas; tijoEsplêndidos Ltda.
los; para unhas; tinturas para caLocal Rio Grande do Sul
belo; tônicos capilares não mediciClasse: 40 — Frase de propaganda
nais; tranças de cabelo; travessas
BOYES
para cabelo; unhas postiças; vaporiN° 873.872
zadores de pó de arroz; vaporizadores
de perfume; ;vaporizadores de talco;
vasos de toucador; vernizes para Requerente: Companhia Industrial
unhas; vinagres aromáticos.
e Agrícola "Boiy•es"
Classe: São Paulo
Classe: 49
Classe: 50
Artigos: Jogos de tôda espécie. Brin- Artigos: Engenharia, construções; arquedos e 'passatempos; petrechos . e ruamentos; terraplanagem; loteamenartigos para fins exclusivamente des- tos; administração; imóveis em geportivos, a saber: aeroplanos de brin- ral; agricultura; pecuária; represenquedos; álbuns para Colorir; álbuns tações; importação e exportação; corpara recortar e armar; alteres;' alvos retagens; seguros; haras; fazenda
para jogos e tiros; anzóis; aparelhos para a criação de gado; de aves, de
de ginástica; aparelhos de soltar animais — bem como a plantação e Requerente: Carracerias Nicola S.A.
pombos; armação para passatempo;
cultivo em geral.
Manufaturas Metálicas
armadilhas para animais; armas de
Local: Rio Grande do Sul
brinquedo; arcos para jogos; assoN9 873.869
Classe: 21
bios; automóveis para crianças;
Artigos: Veículos e suas partes inteaviões de brinquedo; balanços; baligrantes; anos, alavancas de freios;
sas: balões; baralhos; barbas (aluando
agrantes, a saber: Aeronaaes, aeros- Requerente: Artefatos metaiargicoll
Müller — Nordeste S. A.
máscaras carnavalescas); barras para n
tatos, aeroplanos; alavancas d e
Local: Paraíba
esporte; bastões para jogos; bilhetes
freios; amartecedores; ambulâncias;
de loteriais; "bobsleighs"; bolas para
assentos de veículos: aviões: automó- ' Classes: 11, 16 e 40 -j Insígnia
quaisquer jogas; bolinhas de gude;
veis; balões; bicicletas; 'barras de
I\19 873.873/75
bonecas; bonecos; businas de caçafreios; barras de tração; braçadeiras
das; caixinhas, de música quando
de caixas; braçadeiras de eixo; bra- VERMELHO BRANCO PRETO
brinqued-o; Calçados para bonecas;
çadeiras de molas; braços de veícaneleiras para . esporte; caniços para
culos; charretes; carros de bagagens;
•
pescas; carrapatas; carrinhos para
carretas; carretas de artilharia: carcrianças; carroeinhas de brinquedos; •
rinhos; carrinhos de mão; carrinhos
carrosséis; cartão impresso para repara pedreiros; carros para carga;
cortar e armar; cartolina impressa
carros p ara estrada de ferro: carros;
para recortar e armar; cartões para
caminhões; carrocerias; ranacas•
jogos; chocs i bos; ciacinas para tiro
carruagens; carros tanques; camioneao alvo; coletes para esgrima; confetas:- chassis; carburadores. cha pas de
t; copos de dados; cordas de pular;
cabeçalho de veículos: charlas circordas de t rina Para pesca; cotava-culares de veículos; charneiras; colei/as para es p ortes.; atacas; dados; Requerente: Carrocerias Nicola S.A. ches; conexões de tope de veículos; BRANCO VERMELHO BRANCO
dardos; desl atalores; discos para joManufaturas Metálicas
cubos para propulsores; cubos; deslig adores; eixos de hae'ice e ; eixos de
gos; 'cl i sacsiavos para mercação de
Local: Rio Grande do Sul
ja:ros; diveramentos; dobadouras para
Classe: 6
locomotivas; eixos de veículos; ern- Requerente , S/A Cotonificio Gávea
Local: Guanabara
panaaaio de pap el; elástico para gi- Artigos: Aquecedores de água de ali- barcacões; elevadores; engates de
nástica; escorregas; esgrima; espelhos mentação P.I.M.; arado para espa- borracha; enutes de ferra; estribos
Classe: 23
mágicos para diversão; espingardas lhar neve; máquinas de . cortar frios; Para carruagens; estribos de' 'raianos; Artigos: 'recaias de algodão, tecidos de
de brinquedo; estojos de jogas; fan- bombas de ar para pneumáticos: freios automáticos; freios pnelimáti- alpaca, tecidos de amianto, aparas de
toches para diversão; fateixas; fer- bombas para gaaolina; de incêncio e cos: freios para estrada de ferro; fer- tecidos. batista, tecidos entremeados de
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borracha, tecidos de ci.:mi/raia, 'ecidos
N9 873.878
de câni--i<int„, tecidos de caroá, tecidos
de casemira, tee.c.es hapr. gnedos os
cio pa.a r ‘ N,csumentos, teícidos de
F-21.E. DE Ovo
C?t:111, tecidos os
t:C1C:03
crepe, Lcidos cie cretone, tecidos de elas,NDÚSTRIA BRASILEIRA
ticJs, fazendas em peças, tecidos de liane.as , luinr, tecidos de fustão, tecidos de
gaDa...dine, tecidos de ganga, tecidos de liísique_rente:- Tecidos H. F. P;nto S/A.
gase, tecidos de gorgorão, tecidos de
Local. Rio de Janeiro
guape.rdia, tecidos impermeáN;e.s, teciClasse: 23
eios impregnados da qualquer material,
Artigos: Tecidos em geral.
so.antes era peça, tecidos jersey,
tk3c. ..
N9 873.879
cie juta, tf.cia....s de lã, linhagem,
.,nho, tecie3os de malha, teC.C;J3 de matéria piástica, morim, muss_iine, tecidos de nylon, tecidos de opaUMIISTÊ0
la, tecidos entremeados de ouro, •rganoi, paco-paco, pano couro, panos em indtístia bw.asileira
peça para qualquer fim, tec:dos 'de pape., percal, percalina, tecidos plásticos,
tecidos entremeados de prata, tecidos de
Requefente: João Simões Xavier
remi, tecidos de rayon, retalhos de teLocal: Iguane
cidos, sarja, sarjinha, tecidos de seda,
- Classe: 41
tafetas, tecidos em geral, tec r dos para Artigos: Manjubas secas (encaixotadas)
quaisquer fins de peças, tecidos revestidos de qualquer material, telas cm
N 9 873.880
peça exceto de metal, resultantes de tecelagem tussor, veludo, tecidos de v:dro,
teci-os os viscose.
Classe: 24
SÃO-CRISTOVÃO
Artigos: Adõrnos de pano, alamares, alforges de pano, algodão para alfaiate,
INDUSTRIA BRASILEIRA
atacadores, ataduras (exceto para fins
medicinais), bicos, bolsas, bordados, borlas, braçadeiras, brocados, cadárços, capas para móveis, capas para raquetes,
Requerente: Fábítica de Molas São
capas para instrumentos musicais, caraCristóvão Ltda.
puças (exceto vestuário), chumaços de
Local: São losé do Rio Preto
algodão, coadores ,de café, coberturas
Classe: 21
para cavalos, para pianos, etc., cordões
Artigos: Moias de veicálos.
de qualquer tecido, debruns, droquetes,
elásticos para vestuários, enchimentos de
N 9 873.881
pano, enfeites de pano, entremeios, entretelas estopas de algodão para alfaiate, etiquêtas de pano, feltros para limpeza, festões, filtros de pano, fias, fiFANTINHA
tilhos, flanelas. para limpeza, franjas,
galard2tes, galões, laços, mechas mochi- INDUSTRIA erAst LE IRA
las, mantas (exceto quando vestuário),
mortalhas, nastros nesgas, ombreiras,
palm;lhas, passamanarias, passamanes,
pavios, pingentes, pom-pons, protetores P .---;uerente: Industrial Fantlnha d2 Ci Ide pano para colchão, rédeas de qualçados Ltela.
quer tecido, rédes para dormir, rendas,
Local: Nóvo 1 larnburgo
sacas, sacolas, sacos sianinhas, sutaches,
Classe: 36
tampos não de outras classes, telas, para
Artigos: Ca'çados.
bordar, tiras, Vezes e xergas.
N9 873.
C'asse: 25
Artigos: Imagens e gravuras, eeátuas,
estatuetas, estampas, manequins e análogos, quaisquer obras de pintura e escultura não incluídas em outras classes.
N9 873.876/77

Requerente: Antônio Celso de Araújo
Local: Minas Gerais

Requerente: Fernando de Queirós
Mattoso
Local: Guanabara
Classe: 50
) Serviços de advocacia.
N9 873.883

Marta da 169

INP 873.881

873.888

Pe rtr ns
Reguei ente: Supergasbras S/A. Distribuidora de Gás
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviços de transportes e entregas a
domicilio.

Requerente: A, A. Souza
Local: Rio Grande do Sul
cl - qse: I, 32 e 38 — Titulo
N9 872.890

1\19873.885

Su ergãs
Indústria Brasileira
Requerente: Supergasbras S/A. Distribuidora ,cle Gás
Local: Guanabara
Clasn: 11
Artigos: Botiïões e cilindros de aço laminado;

1\19 873.8V

Libes
CALCADOS
1
PÔRTO ALE4RE

RS

Requerente: Emalai SusLik & Cia.
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
N9 873.891
U1KArtfRU PROUOÇOES

E

EICREENDIMENTOG SDCIAIS LTDA.

Indf7,-.stria Brasileira
Requerente: Cimasa — Cia.. Imobiliária
Administradora
Local: São Pauh
Classe: 50
Artigos: Administração, compra, venda
e locação de bens , imóveis.
N 9 873.887

Requerente: [Trapani — Promoções

e Empreendimentos Socias Ltda,?
Local: Rio Grande do Sul
Nome de Einprêsa
N 9 873 . 89:1
"ITIRAFCRU"

Requerente: Uirapuru — Promoções e
Empreendimentos Sociais Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50
Artigos: Assistência técnica administrativa, interesse jurdcos, econômicos de terceiros; dar, pareceres; piau
ne 4ar. organizar ,administrar bens
rn',veis de qualquer natureza e de
ind:3tria Bresileir.
132. :s móveis de terceiros; receber e
dimcurnbir--se de mandatos adjuctie'a e ad-ne, aliva; cor.tratar a prestação de serviços ntcedsários a 'conseBrasimpex — Importação e cução de seus fins, promoções em geral e atividades correlatas.
Exportação S/A.
Local: São Paulo
Ns. 873 . 893/94

1/1

Classe: 50
Serviços: Transportes aéreos.
N 9 873.889

" I1RANJADA CARRUA.

Indústria BrSsileira

Requerente: Emprêsa , Charrua S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 43
Insígnia Comercial
Classes: 32- 38 e 50
Artigos: Almanaques; ' álbuns impressos; calendários; catálogos; folhetos
impressos; folhinhas impressas; p.-0pagsaada impressa escWa: prospéctos
impressos eseritos.
Classe 38
Artigos: Na classe
Classe' 50
Artigos: Na classe
N5 873.495

Classe 33 — Titulo.
Classe: 1
Artigos: Filmes sensíveis.
Classe: 3
Artigos: Filmes revelados
Classe: 25
Indústria Brasileira
Artigos: Desenhos, displays, fotografias,
gravuras, letreiros, obras artísticas.
Classe: 28
" LARANJADA EARRIJA 'e
Artigos: Filmes virgens.
Rectuerote: Supergasbras S/A. Distri Requerente: Helena Ursuía Pons Aranha
Classe: 50
buidora de Gás
Local: Rio Grande do Sul.
Requerente: Emprêsa Charrua S A.
Gêneros de Atividade: Emprêsas de diLocnl: Guanabara
Classe: 50Local: Rio Grande do Sul
versões, emprêsas de publicidade, en2Classe . 47
Ramo de Ativad^: Venda de flffies
Classes: 33 e 43
prêsas de propaganda.
Artigos: Gás liquefeito de p.:trólco.
naturais, e decorações..
Sinal de Propaganda
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N 9 B73.896

No 873.902

f.;z1;ço t:e 1';.9 1587

ma de móveis; divans encostos, escabelos, escanos, escrivaninhas eseereee.,
cadeiras, estantes, etageres, faldistórios gablnetes , guarda-casacos, guarda-comidas, guarda-louças, guardadiscos sob forma de móveis, guardaroupas, guarda-sapatos, guarda-vesTulipa Decorações Ltda.
tidos mapotecas, mesas, mesinhas,
Locai: Estado da Guanabara
Requerente. eeiza:aeth Joias Ltda.
mesinhas de centro mesinhas de zaClasse 45
Local: Estado da Guanabara
Art1g,os: Eouquets de tiores naturais beceira, mesinhas de escritório, neee
Classe 13 f iire's naturais grinalda de iberas chos, mostruários sob a forma de móArtigos: Joalheria e-artigos de metais naturais, coreias da iálies naturais. veis, otomanas, penteadeiras poltropreciosos, s2mi-preciosos e suas uninas, prateleiras , psichés rufes, sapaIsl? 873.903
taçõas; pedras preciosas e semi-prateiras, setes, sum. fess, '<e:metros, viciosos usados como adorno.
trines sob a forma de móveis.
N9 873.897
N9 873.908

TULIPA

Elizseth 29,31

Friaut3 Retrigerzcão
de Veículos Ltda.

hri2n "/cnr,,n
INDUSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Dr. Bonifácio José
cla Silva
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Friauto Refrigeração em
Classe 3
- Veículos Ltda.
Artigos: Um produto tarmac•eutico
Local: Estado da Guanabara
indicado no tratamento da calvicie.
Nome de Empresa
N9 873.904
No 873.890

Viteemz
Indústria Brasileira

indústria Brasileira

‘fr.LiX,:22274,

Requerente: Arlindo Nmies,Rodrigues
, Local: São Paulo
Classe 15
Artigos: Jarros, moringas, potes, recipientcs reservatórios talhas vasilhames, vasos, velas filtrantes para água,
e outros líquidos.
N9 873.909 -

bi 9 873.91/

4:4QU tr ;": 5 ri RA
"NOVAPT"
Requerente: Hernutuo Teixeira
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
N9 873.912

ESTRADO, 1V1(51.EIS E
DECORAÇÕES DE 'MENORES S. A.
Rente rente-; Estrado, eee,leiS e De
corações de Interiores S. A.
Local: Rio de Janeiro
Mime de Empresa
N9 873.914

"U'Vh2,,,MA DOS
BITC&I'S

Ríkruerente: Gravações Elétricas S.A.
Local: São Paulo
Requerente: Comercindústria Corby
Classe: 33
Requerente Friauto Refrigeração de
' •
Limitada
Titulo de Estabelecimento
Veículos Ltda.
Local: Minas Gerais
Local: Estado da Guanabara
N9 873.910
Classe: 42
Classe 8
Artigos: Conhaque'.
Artigos: Aparelhos de refrigeração,
N 9 873.905
aparelhos refrigeradores, aparelhos de
ar refrigerado, aparelhos de contrôle
de calor, refrigeradores de ar.
Requerente Gravações Métricas
N9 873.899
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 32
Artig•às: Programas de televisão, programas de rádio, programas de circo,
peças teatrais, peças cinematográficas, músicas impressas_ ou gravada",
álbuns impressos, histórias impresIndústria Brasileira
sas, programas impressos, publicações
e revistas impressas, "scripts" de
televisão, cinema e teatro, sueltos
Requerente: Schiavon & Cia. Ltda,
impressos
Local: Minas 'Gerais
Requerente: Hoteleira Ary S. A.
Classe: 44
N9 873.913
Local: Estado do Ceará
Artigos: Fumo em corda.
Classes: 41 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
N9 873.900
• N9 873.906

OS BliCõES
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DECORAÇÕES
/-

Requerente: Fujitsu Limited
Local: Kawasaki-shi, Kanagawa,
Prefecture, Japão
Classe: 17
Artigos: Computadores eletrônicos e
aparelhos e instrumentos de processamento de dados e partos e perten.
ces para os mesmos; e todos os demais artigos pertencentes à classe ri
No 873.915

CALNHCAIR
Requerente: Calnác Limited
Local: Crewe, Che.shire, InelaterM
Classe: 8
Artigos: Instalações e aparelhos, todos para desoeiorrear. deeinfetar O
para nurilicer o ar
873.917

Requer,..
Eaetes e
José Itebaeto fe,eiro
.Local: R-o d Jereiro
Lererse: 34
,
Requere
Propoganda , Artigos: Tapeece repe..erees, cateeras,
Limitada
passadairs..s, oleade
s, pereienas móLocal: Fe-Aferi° da Guanabara
paredes,i
veis, panos para
Classe 50
encerados para chão, cortines, corAplIcaçeo: Puberidade, propaganda e
itn ..'.•,-... ee3
finados, . ;.neeer sanefas.
promoção de v.ndas.
ceirisse 40
VV1.0, ICS
,i, Nur....
Ni., ...
N9 873.901
Artigrie: Aparadores:, armários assen.............
.nnt....
.
....4ini......
tos, balcões sob forma de móveis, banumarr.mos.
cos banquetas, bares sob $ toma de,
mov. eis berços, biombos .fuffeta, bue • 1.2ereute: Fujitsu
:1 Rawitsaki-shi,
rea,ux, cabides sob a forma de móveis,'
Prefecture, Japão
cadeiras caixas sob a tonna de mó-,
Classe: 8
veis, ,caixas para televisão 'rádios e,
toca-discos, sob a forma de móveis Artigos: Aparelhos e instrumentos
Requerente: Tulipa Decorações
camas, cafieeiros, canapés cantonei- elétricos, aparelhos de contrôle auto- Requerente: Mattinl & Rossi S. A.
a-chapéus,1 mático para máquinas — Ferramen- — Indústria e Comércio de Bebida
Limitada
ras, mesas--carrinho .port
Local: São Paulo
Local: Estado da Guanabara
porta-cinzeiros, porta-abajours, colu- ta, e partee e pertences para os mesClasse: 42
Classes: 33 e 45
nas, cômodas, consoles criados-mu- mos e todos os demais artigos perArtigo: Uíseije
tencentes à classe 8
Titulo
dos, cristaleiras, discotecas sob a for-1
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polainas - pijamas - .punhw robe de chambre - roupão - sol.-itPtucles - sa as - sus;ien.sorios - saídas de banho - stveter - .shorts COLU 13 1 A
slacks - taier
stolas - soutiens
- turbantes - ternos - uniformes
Columbia, Broa deasting
e vestidos .
Rí queren I
System, Inc.
N
7 873.922
Local: Nova o rir. Estado ac Nova
• York, -Estados -Unidos da América
Classe: 3
Artigos. Fitas gravadas e ,outras disBA.TkEPI
positivos agora existentes sai que vaIndristria
Brasilei ra
lham e ser criados para a reprodução de -som
mequerente: Toshio ,,i.iranashi •
N 9 873.91C
Estabelecido em: São Paulo
• Classe: 41
IDDLES
Artigos: Pára distinguir: amendoim .
salgadinhos.
Rsqueren te : Ma ttel.
N° 873.923
Hawthorne. Estado de Calilôrnia, Estados Unidos da América
Classe: 49
ENGIr
krtiges: Jogos de tôda a aspécie.
3rinquedos e passatempos; petrechos
í artigos para fins ,ixclusivamente
Requerente: Construtora "E•igin"
desportivos, exceto vestuarios
Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
rE1-1.1vIOS DEPOSITADOS EM 8-1-69
Classe: 50
.
.
Artigos: Para distinguir como marca
873 919
de serviços: Compra e venda de imóveis - administração predial - engenharia - financiamentos - terraplenageni - loteamentos coastruçõe.s • - urbanização --- pavimentação - arruamentos -- ar-tfuitetura
- projetos e planejamentos - construtora - administraRequerente: Sheli International Pe- ção - incorporações
- investimentroleum Company Limited. •
to.
Local: : Inglaterra
Classe: 47
INT9 873.924
Artigos: "Combustíveis; lubrificante'. e sub • t ê, a ci as lubrificantes de
A I, 1 L
qualquer espécie; produtos e preparações para fins de iluminação; proLncbietria
Brasil el
dutos e preparações para fins de
aquecimento?'.
N9 873.920
Requerente: Produtos Alimentícios do
Litoral S.A.
Litoral S A . Indústria e Comércio.
Estabelecido em Rio Grande do • Sul
.
. Classe: 41
Artigos: Para distinguir: café
N9 373,926
•
IV 873 911

TIARA

EORENA

1acqu ,e Sb ell International Petroleum Company Limited
Local: Inglaterra
Classe: 47
Artigos: "Combustíveis: lubrificantes e substâncias lubrif, cantes de
qualquer espécie; produtos e nreparações para fins de iluminação; Produtos e preparações para fins de

pressas de filmes - revistas - "Seri- tas lapidadas - alfinetes de gravapts" de cinema, de teatro, de tele- tas - alfinetes para adornar vestua-

visão - veículos publicitários- do- rios - anela - argolas para usar
curnentários - portagens filinadas. como jóias
ba,langaódans de metal precioso ou imitaçã,* berloques
N9 873.92,6
de metal precioso ou iMitação _ botões de colarinho - braceletes
brilhantes -- broches
contas de metal preCiaso e pedra
preciosa ou imitações
coriden lapidado - chaveiros correntes de
metal p:'eri i ou imitação para pulso - corrcaies de metal precio ou

imitação pa_ a relógio - diamantes e
esmeraldas, lapidadas medalhas -

INDÚSTRIA BRASILElfth

opalas lapidadas - pérolas n naturais
ou cultivadas - . pulsei as - prendedores de gravata - ubis e safiras
lapidadas - topázios lapidados turmalinas lapidadas
turquezas
pi dadas da clatsse 13.
N° 873.930

Requerente: Sato &; NoVae8 Indú s tria
de Materiais Elétricos Ltda .

Estabelecido . em: São Paulo
Classe: 50

Artigos: Para distinguir como marca
de serviços de projetos: Plantas, estudos, instalações elétricas, engenharia elétrica, civil hidráulica e mecanic.a, serviços de instalação de redes elétricas em indústrias residências, comerciais e rural.
N9 7;73.927

Requerente: Jurgan dristie Indústria
e Comércio de Co ésticos Ltda.
Local: Gua ab ara
Classe: 3
Artigos: Um prociã o germicida e
antissépt co.
N9 873.931
Requerente: Fernando Souza Qapiroz

& Cia. Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 13
Artigos: Joalheria e artigos de metais preciosos, a saber: abotoaduras
- alfinetes de gravata - anéis braceletes - brincos
argolas
broches - colares - correntes medalhas -a pulseiras - berloques e

114DUSTRC,A BRASIWEIRS
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rldiSstria

requerente Rubens Rodrigues de
Aguiar.
Estabelecido em: São Paulo
.
Classe: 36
Artigos: rara distinguir artigos de
restuário,s e roupas feitas em geral:
agasalhos - anáguas - blusas blusões - boinas - bines - cartocasacã,o - coletes - capas las
aulas - cachecols - chapéus tintos - cintas - combinações calças de senhores e de crianças coL, bos - calções - camisas Calças - camisetas - cuecas - ceroulas - casacos -- e charpes fantasias - gravatas - gôrros - jogos
de lingerie - jaqueta§ - luvas - ligas - lenços - m a n tôs - meias maiôs - mantas -- mandrião - mantilhas - paletós - pulove r :lanches penhoar - pelerinas

159
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• N9 873.921
R 1 . II A

r.".arço do

predadores de gravatas. . - Pedras
preciosas e semi-preciosas.
N7 873.928/2v

aquecimento".

••n••nnnn•n••••.*

beçãó o

•

Requerente: Polar S.A. Industrie,
Comércio e 4gricultura
Local: R. Gr de do Sul
Classe: 43
Artigos: GUaraná.
8'73 . 032-9"

Requerente: Luiz Antonio ftizzio
Local: São Paulo
Assinalar: Adornos - aparelhos de
café - de chá de cozinha - argolas
e aros para guardanapos - baixelas
- bandejas - biscoiteiras - bombonieres - bules - cafeteiras 13RASILE1RA
castiçais - colhetes de mesa - conchas - confeiteiras - coqueteiras
- efentes - garfos - jarras - leipaliteiros
teiras
manteigeiras
- pratos - quebra-nozes - sacarRequerente: Cal Eortaleza S. A.
rolhas - saleiros - saladeiras - taLocal: SãO Paulo
ças - terrinas - trinchantes - va- Classe: 4
sos - xícaras da classe 11.
Artigos: Cal.
Assinalar: Adornos (exceto jóias)
Classe 16
para faltar vestidos - toalhas de Artigos: Azulejos - caixas de cimenmesas - agulhas para costurar - to - • cal concrqto - cimento O

Requerente: Academia de Ensino do
Circulo Familiar Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: '32
•
Artigos: Para distinguir: agendas apostilas - anuários - álbuns impressos - almanaques - boletins crônicas impressas - catálogos calendários - dicionários - conjuntos instrumentais .- musicais e vocais - enciclopédia,. flhetos - fo-

lhinhas - histórias impressas - tornais - livros inipressos - métido bordar ou tricotar - alfinetes copara era ino de música, a-- música im- muna - argolas para vestidos - corpressa - prosas impressas -.. pro- tinas (excetn aliando jó: a.s ou imitagrama ca'censes - fadinfón ial os P ra,-• ções) - barbatanas - botões (excepeças 'teatrais. to ()R de me t a l ri ree l o ou semi-nredio-te le vision a dos
- cinematográfica , , rôta:ro.s imores- cioso) - abotoaduras de punho sos de peças teatra - roteiros ' lin- á auas marinhas la pidadas -- arn,,tis

"FORTALEZA"

esquadrias - estacas •- imperrnerabilizantes - isolantes - ladrilhos -manilhas de barro pedras - p orta - soleiras - tijolos - telhas de
barro - ferro e idros - art•gos
êsses
entpre,:ados e clusivamente p.
ra cofltrUçõe.
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873,94C

mACKENZIE SPORT SA.k

TRIO A. B C
Requerente: Colombo Cesta Pinto
Local r Guanabara
Classe: 33
Atividade: Conjunto Musical
Título de Estabelecimento
N9 873.935

Requerente: Mackenzie Sport S.A.
Local: São Paulo
Nome de empresa
N9 873.94'
52;IEMA AEW=U'.tA E CONSTRUçÕES
ITDA

Requerente: Sistema — Arquitetura
e Construçõss Ltda.
Local: São Paulo
Nome de empresa
N9 873.9'
DISTRIBUIDUA CERPA MARANHJNEE VIDA

Requerente" Distribuidora Carpa
Maranhense Ltda.
Local: Maranhão
Nome de empresa
N9 873.943-49
RequerentS: Luiz Fernando Martins
Local: Guanabara
eLsse: 50
Serviços: Propaganda e publicidade;
confecção de painés e cartazes.
N9 873.936

ELENA
ELETROANTENA
Requerente: Miape S.A. Montagem
e Instalação de Aparelhos Elétricos
Local; Guanabara
Classe: 8
Artigos: Antenas para recepção de
irnagem e som em aparelho de televisão e aparelho receptor de rádio
de freqüência _modulada.
N9 873.937

O ENSINO
MODE.RNO
quarenta: Organização Didática
Sampaio 8a Amaral Ltda.
Local: Minas Gerais.
Classe: 32
Artigos: Revistas impressas
No 873.938

MINERAÇÃO LAPA •
VERMELHA LTDA.
-rpierente: Mineração Lapa Vermelha Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de Emprêsa
— N9 373.939

LAREIRA GAUCHA
(HURRAMUETO
`
P'r? n= aúcha Churaasqueto Ltda.
/socai; Gurialattra
Nema de Einprá
•

Industria

Brasileira

Requerente: Construções e Transportes "Constran" Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Alcatrão; amianto; areia;
argila; asbeto; baritita; barro; basalto; bauxita; betume; cal; calcareos;
calcita; caolim; cola; coral; cortiça;
cristal de rocha; diamantita; diatomita; feldspato; fibras; pedras filtrantes; grafite; granito; grés, isotermita; látex; madeira; marmore;
matérias primas em bruto ou parcialmente preparadas; mica; minerais; minério bruto; areias monazíticaS; óleos; pedras brutas; pedra-sabão; pedra preciosas; pedra-porne;
sílica bruta; silício; xisto. Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partea integrantes; a saber: acoplamentos
axiais; alavancas mecânicas; alavancas partes de máquinas; anéis de segmento; anéis partes de máquinas;
antidetonantes para motores; aquecedores de máquinas; ai-iates; arneses; arranques de' Motores; apitos de
máquinas; aros de máquinas; balanceiros de' máquinas; bases de máquinas; barras de máquinas; bate-estacas; betoneiras; bielas.; blocos partes
de ' máquinas; bombas a pistão; bombas centrifugas; bombas elétricas;
bombas hidráulicas; braçadeiras de
máquinas; braços de máquinas; britadores; brocas mecânicas; bronzes
de máquinas; bronzinas; buchas de
máquinas; burrinhos; cabeçotes de
máquinas; cábreas; cabrestantes; cadeias para máquinas; caixas partes
de máquinas; calandras; calços partes de máquinas; caldeiras de máquinas; câmbios; camisas para máquinas; canos partes de máquinas; carburadores; cardans; "carters"; chumaceiras antifricção para máquinas;
cilindros de máquinas; colares para
máquinas; compressores; comutadores de fôrça; comutadores de velocidade; condensadores de máquinas:
condutos de máquinas: contra-hastes
de maquinas; concraneasos de maqui.
nas; coroas para máquinas; corredi
nas nara máquMa !,• correntes de máquinas; correntes d-: t"ansmissão:
cruzetas para má sannas; cubos para
máq uinas: culatras de máquinas;
rismos: discos de máquinas; dragas
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mecânicas; eixos de máquinas; ele- cloros; máquinas torneadoras; máqaaa
taoca:is; aanbolos; engenhos de cana; nas trituradoras; máquinas urdidoras;
engenhos de serra; engrenagens de maquinas ventilado; as; marteletes
maatunas; escatéis; esmeris de má- mecanicos; martelos mecânicos; mequinas; ,esmei is mecânicos; estassa- canismos de máquinas moinhos; mo.,
nizadores; excantricos de máquinas; Ias de máquinas; motores; mun.. „
Lacas partes de maquinas; feriamen- para máquinas; parafusos para i; etas rhecanicas; ferramentas partes de quinos; pdais de máquinas; pen. :a
maquinas; filtros de maquinas; foles de maquinas; penteadores -dê tear. s;
de máquinas; fôrmas de máquinas; pingadores de máquinas; pilões pa a
fornos de máquinas; forquilhas; frau=
-tesdmáquinas;ptõe raims
sideres de máquinas de costura; quinas; placas para etornos; pia.;
freios; fresas; fumado: es de máquinas, partes de máquinas; plainas; planefurador,s mecânicos; gatilhos de má- tárias; platinados ds motores; polias;
quinas; . geradores de coarente; gre- politrizes; pra tog de máqu • nas; paen
lhas de máquinas; guias; guias par- sas ralos de máquinas; receptácia
tes de máquinas; grinchos; guindas- de máquinas; redutores para máqui.
tes; hastes de máquinas; insuflado- nas; reguladores de fôrça; para márés de ar para máquinas; juntas para quinas; reguladores de velocidade
máquinas; lançadeiras pala máqui- para máquinas; rolamentos de motonas; lanças partes de máquinas; lu- res; rolos partes de máquinas; voa-.
brificadores partas de máquinas; ma- Uvas; rotores, segmentos; separadocacos; mancais antifricçâo; manive- res; partes -de máquinas; tambor s;
las de máquinas; máquinas abanado- partes de máquinas; teares; tesouras;
ras; máquinas acianadoras; máquinas mecânicas; tornos; tremonhas; tubuadelgaçadoras; máquinas afiadoras; lações para caldeiras; turbinas; a álMáquinas ajustadoras; máquinas vulas; partes de máquinas; ventila.
alargad,oras; máquinas alimentado- dores; partes de máquinas; ventoiras; • máquinas aliSadoras; máquinas nhas; partes de máquinas; virabre.
alumadoras; máquinas amassadoras; quins; volantes; partes de máquinas.
máquinas aplainadores; máquinas arClasse: 11
queadoras; máquinas arrolhadoras: Artigos: Ferramentas de tôda aspemáquinas aspiradoras; máquinas cie; exceto partes de máquinas, feia.,
atarrachadoras; máquinas a .vapor; ragens e cutelaria em .geral. Peque.
máquinas batedeiras; máquinas bane- nos artigos de qualquer metal, quanficiadoras; máquinas bónbeadoras; do não de outras classes a saber:
máquinas brunidoras; máquinas bu- abotoaduras; abridores de latas; cai.
riladoras; • máquinas catadoras; má- aos; etc.; acessórios de metal não
quinas centrífugadoras; máquinas de outras classes; aços para afiar*,
classificadoras; máquinas coletoras; açucareiros; adornos exceto jóias;
máquinas compressoras; máquinas afiadores; alavancas alargadores; alcondensadoras; maquinas condutoras, dravas; algemas; alicates; almotolias;
máquinas construtoras; máquinas alviões; .ancinhos; anéis exceto jóias
cortadoras; .máquinas de abrir; má- ou parte de máquinas; aparelhos de
quinas de acoplar; máquinas de alu- café; aparelhos de chá; aparelhos de,
máquinas de beneficiar produtos; cozinha; apitos; arames lisos ou farmar; máquinas de alterar produtos; pados; arcos de serra; arcos de puaq
máquinas debinar fios; máquinas de argolas para guardanapos e similarasa'
bobinar; máquinas de bordar; má- aros para guardanapos e similares:,
quinas de briquetar; máquinas de- aros para. óculos; armações; arranca.
bruadoras; máquinas de brunir; má .tachas; arrebites; artefatos de metal,
quinas debulhadoras; máquinas de não de outras classes; artigos da meburilar; Máquinas de calandrar; ma- tal não de outras classes; atiçadores
quinas de cardar; máquinas de cias le fogão; azeiteiras; - bacias; bainhas;
irar; máquinas de • colar; máquinss baixelas; baldes: bandejas; baru-is
de conservar estradas; máquinas ds bateriais de cozinha; belyclouros:
coser; máquinas de costurar; máqui- betumadeiras; bigornas; bisagra; bis.
nas de • cavar; máquinas de debruar, coiteiras; bomboniercs; botões puxa.
máquinas de derrubar: máquinas de dores; braçadeiras; bridões para anis.
descarnara máquinas de descoraçar; mais; brocas; bolas não de outras
máquinas de desaas-ificar; máquinas classes; bules; cabecões; cabides; cade despolpar; máquinas de difundir; bos; caçarolas; cachepots; cadeados:1
máquinas de dobrar; • máquinas de cadinhos; cafeteiras; caixas "incluAl.
drenar; mácmings de embra gar; má- ve para relógio) ; caldeirões; canecas:1
nuinas de empurrar; máquinas de canivetes; canos; cántaros; canudi n
enformar; máquinas de engraxa!', nhos; canudos; carretilhas; castiçais;]
máauinas de estriar; máquinas de catracass cavadeiras; cavaletes' dd
explosão; Máquinas de extra cãos ferro; centros de mesa; chaleiras
mánuinas• da fabricar ni•odutas; má- chaminés; chanfraciores; chapas nãO
quinas de filetar; máquinas de movi- de outras classes; chaves de broca
mentar; máquinas de pregar; máqui- chaves de fenda; chaves de parafum
nas de produzir; máquinas de roscar; sos; chaves em geral; chaves inglai
máquinas de sacudir; máquinas de sas; chuveiros comuns; cinzéis; coa.'
salgar; máquinas descascadora,s; má- dores; colheres de mesa: colheres dd
quinas desempalhadoras; máquinas /leitões para encanamento; conented
deSfibradoras; máquinas desnatado- pedreiro; compoteiras; conchas; co-..
ras; máquinas de trabalhar produ- não de outras classes; confeiteiranl
tos; máquinas de transformar produ- copos: coqueteleiras; contra-arames:1,
tos; máauinas distribuidoras; máqui- cortadores de grama e outros; cre..
nas elétricas; - "Matinas elevadoras; malheiras; cremones; crivos; cruzem'
máquinas empacotadoras; máquinas tas; cubetas; cubos; cunhas; cunhos;1
empalhadoras; máquinas encaderna- curvas de cano de refiárco;, cuscuzel-+.
dores; Máquinas engaveladeiras; ro; cutelos; descanso para talheresV
Máq uinas enroladoras; máquinas en- ferros; discos; distintivos (exceto dX,
sacadoras; máquinas escavadoras; classe 25) ; d6bradicas; enfeites nãdmáquinas estampadoras; máquinas de outras classes; engates; engrene.
espremedoias; máquinas furadoras; gens; (exceto partes de máquinas)
máquinas gaseificadoras; máquinas enválucros; enxadas; enxadinhas; en-+
gramadeiras; máquinas impressoras*, x6s; escareadores; escopros: esguins
máquinas impulsionadoras; máquinas chos; espalhadores para mictório; es..
i ndustriais; máquinas lavadoras; má- p elhos; metálicos: esporas: espreme.
minas lixadora.s; máquinas mistura- dores; espumadeiras: asticadores (faiai
atiras; máquinas moedoras; máquinas ramentas): esticada iras (ferramen.
'ara construção e conservação de es- tas); estojos; estrilhos Para monta.
tradas; máquinas pnetraaticas; má- ria; extensões: facas; facões: fechaa muas purverizadoras; máquinas pu-- duras; fechos; ;ferradura; ferrava/1S
-;fi cadoras; márminas rachadoras,' -m geral: ferramentas em Rara!: fer.
:"'"";(11tinaS rafin aa nras; má q uinas re- a ôlho; ferros comuns pana -Passar
aa -radoras; mánuinas secadoras; --auna
• ferros de plaina para cortar.
sn ánuinas senaracloass; mácalinas ser- -mim: foices: Milhas
nava fins di'adora s ; mánitinas soldadoras: . má- versos: forcados: formas;
farmriasf
sop radara.s: máauinas torce- forquilhas; freios para animais
• frei '
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-uras
pratos çoni -pinturas ou • gravações Massas; maquinas bu.:11 as?;centosas; frit/letras; -fruteiras; funis; fu- pias; pires; placas; 'porcelana; porta-' para
taasoms; minam
ornamentaçãO „prejetos d_ses 4 as
Provetas; Pla- nhadoss
radares • manuais; gancho:1S garfSs
: jarros; Potes; Prassia;recipientes;
uoras; matjuinaa olaseu casaras;
prosemtoss Tfstografias ou
-reglobos' goivasago de outras elas- ntio:aderes; qeljeiras:S
Comumas
coketoxas;
quadros 'artístico:3; repso• ws); grarnpass grosas; guarnições clamas; reservattlri rosários; sala- desenhes;
oras;
mas; musluras soma
duçõeá 'de obrai astisSieaa;não de outras classes; instrumentos deiras; saleiros; serviços da. erifeNeses- 'para
too"
cosuem;
"andados; rótulos .'artisticoss t.6.13umas
cartanteSe nità de ()atras classes; InS- viços de chá; servira., de jantarseer- santinhas';
nict.
untessuss • cortad
"• •
selos; -Suportes. arriaticos 'Lu4iasocas;
rtnuneatos paturantett não de outras 'siçOs de refrescas- :Uies.,13; • terrinas; Pala vitrinas;
; In-Murais; e copiar,,. .
.1.1e
vis-- us umas
-classes; jardineiras; jarsas; jarras; tijaiatS travessas; urk és; vantes; • -'• tas taboletas;
uma de
ue
paisagísticas,
•ladrões para caixas d'água; lâminas' "vasilhames; vasilhas: vasas; afearas
nele- ,
pior
os;
maaumas
'Classe::
50
não da Outras alasses; lamparinas;
ektsse;1
•
s unias' ".
esoaustea;
maquinas
-Artigos:"
Coratruçôasi
em
gera",
terões;
'slava-dadas
de
mesa;
A
r
Os
Material
excluam:mem-c
-latas; lat
inflas
ti ; maqunias de oonnar;
ra iglegain; arruamentos; transpor- 4e
lavatórios; leiteiras; letras de tnetsil;' Para Coristruçõea e lidõrrio da predis tes''
aaraar; zialtalaars a t OcLuet^;
' "
saneamentos administraçãos en- maquinas
lavantadores JIM tendo maquinai; e estradas Saber: alcatroados para
cieueladorat; m tuias
W ria: pavenantação; perfurações
;limas; Urnatões; limpa-Pés Metálicos; construções ; argila 'preparada Para de soles;
maquinas diertulhaa •ats aS
sondagens geologias_ fim:S.1,- arubtir; de
linguetas; luvas não sendo partes de construções; =areia Preparada Patà
de msurilar; 'maq
. estaqueampiito; tiranas.: s..;
máquitas, luvas para bombas &agua; Construções; argamweits para cons- 0es;
ar'- -r nYagednitx
ime c ase Maimóveis ems,gerals, loteartientsa •
Maçanetas; macetat; machadinhas; truções; asfaiterr paras. construções
de •code clarear; maq
inache,doS: malhosl minais; para ros andelbs para _censtruções; balaustrea
873.e5i - _ maquinas de conservar es-racias;
t;
baladas
.
quando
nona,
• 'elas; .Madris; Manivelas; ~tapeieaõe
orssetr batentes para ranstraçõeS;
IMMO de coser; baaquin ao coasus; marmitas; niarrates; martelos; içoes;
; máquinas de cavar; • numas
matrir..es; molas não sendo partes de blocos para constxuçlies; bbscospara
arrimar;
aaeuar; maquinas
O0 S
A.11,_,máquinas; mornas !milhões; núcleos raVimentação; calhas de telhados; cl- •
,;
"
de
descarnar
utnas
de,,„
•
para, martelos e bigornas; -Objetai de isento comum; "call,nts praparados; • Indüstpiamaquinai
de
esgadelhraçar;.
,
.11rãailei-ra
• metal não de outras classes; palitei- ; era construções; eaiXas de cimento;
e ; maquinas de despolpar; maquinas
roa; panelas; :parafusos; pás; peças se-Alho:g, sal pata ruões;' ala
malar;
da defumar; maquinas
Re/quarenta: Conatriiçs‘ e:
• ís de" tertateta; shaPa para sons--m
de qualquer Metal; não sendo _de oum
unias
de
drenar;
máq.
'
de
mi- •
'-tras- classes; pedestais: pendentes; treções; cabanas para canstrusões;
Transportes "Construi' tda.
br ar; Maquinas da emp .rar, Mas
penduricalho; peneiras; "perfilados oonleas de concreto; _cté para' cana- Ciam; 6 •
se enformar; ~UI
eu•perfuradores (ferransentas).; pernas • truçks; divisões. MS-fabril:Mac' dra- &Sagas:, Maquinas e- atlas partes .intsa.; maquinas de estria ;
de
miga;
pias;
mas
para
cOnstruções;_
edificações
de fixação; MA
grantea asaber: acoplatuentos
de explosão; máquinas e extras
secadoras picaretas; picões; pilares; pré-moldada-a; estacas. preparadas -alavancas ma:Laical; alavanca s' de
máquinas á frabricar produtóss
pinças _silo de outras classes; pinos para censtruções; 'estruturas para maqtessaa: anais de. :ninara/0S anais
Inas de retesas maquila 50 menão partes de máquinas; pires; pia - constrineice; forros; frisos; aniso; Partes ''cle máquina:e antcletoaraites
antas; maaninaa de Pr ar; má!as; plainas; podadeiras iiialmaiS; guir..hett; grades; imitações: de már- para niotaresseaqUeçadores de maquide produzie;
de.rót-_
polias; "tas de parle; =porcas: Por- more pata censtruS5es; ' IMPernieahl nas; Máquinas; aros' de nietalnasl
; niágnas de sacudir; aquinas s ta-chaves; portivsoopos; porta-gelos;
-lizatoresd'gm;jnla•S- brdruiceleire de máquinas; barra s de de salgar- máquinas I
porta-freios; portstejarros; porta- drilras:Aagrates; lajes' lambrla; la- maquinas; bagas co ~ulula; bata, in quinas desempatiadotaa; maquinas
eleacis.
jóias; Porta-00 S Parta-toalhas; Fes- melas; lixeiras para construções; lu- estagg,; -betoneiran,
.12.44ritnaa
r' inãdclallinas"s, ;tearawata. act:.tos
ma.
teiras; ponteiros de relógios; pistas; vas de junções para :construções"; ma- Parte; de Máquinas; bombas o ps- d'ad0
Postes; pratos; pregos; protetores ea.deme; madeiras !preparadas para tão;- bombas centrífugas:: 13-e tabas e thsr
de
trabalhar
as deeleaniformar psod ase 'tete'
Paracalçados: Pua: Punsdein Pari- construção; Manilhas; másmores_pre- tricat; .bombasiddráulicasS oraçadeles; qUeljeiras; quebra-noSea; parados para conStre
• fleader
as distribuidoras; nailq 'e: ele,
'Oleg
niam
- ras de. Maquinai: braços de- ~M- raladores; ralas; rascadelras; raspai- Para paredes mosaicos; papsl rosa usa•- :agitadores; brocas maca:inças; tr
mastainiit elevado';
deixas não -de outras classes; _ rasto- barrar casa; emedea diSistaias inclu- bronzes . de .máquinas;' amainas;
empacotadoraa máq''-as FataZoas rebites; recipientes; regadores; sive Para escritórios; parouetea; pe- that' de nelquinas;- burrinhoa cabe- 1
; Máquinas encad.' . Oras;
• redomas; reservatórios; retentores: ça:
ornamentais de cimento ou gâsso; çotes de ~dilate cilbreass calares- an aram encanadoras ;.
61 oas en"'" retratas; ,,,roçadeiras; radas (azede para tetos e paredes exceto da clas- tantas; cadeias para maquinas; _cai- ga 'ladeiras; inagSdnas e. 61adortS; .
de máquinas e veículos); 'roldanas: se 25;' pedtegulhes„ preparados Para ava partes de máquinas; calandras;
as' M.me:adoras;
umas es• rolos; r oaário; rosem:. rose se _tas—saca- construções; Pda-~ de - concreto;
calços 'pestes gfie' inaqiiinas; caldeiem
doras; máquinas •
.padoras;
para
de
mátlainase
earebitsíe
camisas
pregos; sacarina/une' saca-tachas: sa- Pisos; placas para .pas1menta40: • Peulmo expremedaras: "máquinas
de
máquinas;:
artes
cha; sacholas; 'saladeiras; saleiros; dras preparadas para construções; inattnirtaig. canas-p
f oras; máquina:a' rase leacioniss
epos grasaadeiras; 66
salvas; serras; serrotes; serviços de portas; portõesnprateleiras quando earhUradares; cardara: - "earters";
Mi- s.
Chumaceira;
~dação
Para
"Mâlul
' Café; Serviços cleedrá; sifões; tinetas; conatruções:, produto
Pr sai; inaqiiiiias Int) amadoras;
s betiuninosos nas; cilindros de máquinas; , Sinos; sovelas; suportes; ta..; ta; para. construções; produtos de base
- lelquinaa,,itulustrials:
Pans máquinas; compresaorea; co- vagns; máquinas
Chore talhadeiras; telhas;.Wheres; asfáitica; saneias;
•11,1410 Para pon- mutadores
Orça;
corautaska•rss'xie
1de o~to;
tambores; Pas; tanques ; taPetna ta; tacos; tanteue foleiras
tias
Misturadoraa;
'moedote- velocidade; condensadores de mated- rã:' maquina-apara constá: ão e cona metal;trachMfachas; tolde de lhas; tijolos; Puiria Para Paralisa:,
para máquinas; canOnzes; tenazes: terçados;- terminais; anum,
ação de estradas; inaq • pneuportas e Janelas; bibes dá con- nas; condutosrs56quin
aa ; sontrapcsos
Umas maquinas Ind y
• as;
l
laetec
de
terrinas; te:zunis 'Para cedera; 40- mete: tubo:: de udo exclusivo • 'em tra,;raura para _jardineiro; tijelas; tor- construções; ,tubod 'de ventilação de de Maquinas; corras para ~Moas;
Purificadoras;
'
maquinas
neiras; traninhos; tornos; tosquem: edifícios; venesiesms:- vigamentos cordiaas • para -maquinas;sonantes. rgbadOras; Máquinas aadoras;
trados:• trancas; tranqueta; travadeS- Preparados Para construções; vias de máquinas; :Ostentes de causada- má
quinas refrigeradoras; maquinas
mai:11lb~ cubos secactoras; maquina:eMS; *avessas; trilhos; trinchantes; preparadas para .cOlistrUrisas:' "Intri-7 são; cruzetas pararadoras; infiqiiinas; cttlatras de tulgide maqúlnas serradoras; mas 6 ,•, soltrinco trocastes., ou trocastes; tubos nas quando' eninitnefies; vitrôs ou Para
nas; dínamos-e- discos de- inastimes;
oras; insquinas Soprad s as; bia-:para eneananentos; tubos para fins
'lassem
.
draiaa MecanicaS; eiras de Maqui- qi4nBá torcedoras; máqu : tornsa-S
diversas; -Uniões;' usineis:, umas; válClasses
25
,
na-SS. eletrodo-e_ :s embolas:, engenhos da,
nekquhaas tiltaradoras;
Vidas ~pies; va,rals; varetas; vasa- Artigas: Imagens e gravura
satãcanas 'engenhes da :sra,- engrena-,
urdidoras; maquinas ventila,
dores: vasilhames: vasos; verrumas; •tuas, esestratas. citassem,s.MaZeiltat)
ennerle
gols
,
mã.quinas;
wftsétai
as;, mane/ema mem/niers; marte--;
virdes; ideará.
e. análeg.es ,()il er4sleer 'obres de Pine: de Maquinas mecânicos:7 ;ést,-.-saril‘•
lasecâMeos: Meranismosi e sle Inas
- Classe: iS
lora escultura, a .saber: Ac6's: aadores; 'exeentrieos'de Me -quinas; fa• moemos, molas e e máqui• rArtigast Artefatos de cerâmica" (por- albana- de fotoerges: apólice.ss' ár- cas tSirtes de inatmina,s; fetraMentos
;
• motores; munhões tia:a miusidcelana; 'faiança, louça vidrada e ou- vores de natais nrleirais bibe_lots mecânicas; ferramentas partesisijettia;pa;ratusas.para máquinas; ;pedais
itros),• para
caseiro; a.deanes fins cri-Seiras; bolas artistica:a Para: &- quinas; -filtros de máquinas; foles de
máquinas; pentes de' magoem. aa;A
. artistica/ a050
induatrials; (Instalações Veres
--de natal e ;similares; bónus: maquinas, fôrmas de- maquinas; ter..
teaderet- dê taareas: pingadsstes
sanitárias Mo incluída em outras bsusuata artificiais; e bustos: cartas ÇOS de máquinas; forquilhas;
atuas: . _Rtiõea partes de,inaquinos;
'Classes); • a saber; • açiikareiros; anéis; nni-rá rart,arest Carteies _Pos dores 'de má
quinas de costúra; freios;
as para maquina*: 'elaras, para
exceto de outras classes;. aParelhos
cdpM fetoeráficas: oi5,-tais:elbê;
lura ores de Maquinas; nuas P os; placas 'partes de naactit-ige:
de dgisa : asierelleas de café; a paro- elas . fotosidtiess: eónias helleSrãfis, fresas;
deres Mecânicos; gatilhos de maqinplasietariaae, P latinadas de
-lhes de châ; artefatos não de outras
fl - seriMs -;
, nas: _paradores de corrente;, 'gSeerias
toses; polias; polui-12es; sar~ r de__
-3a,_ classes:classes; artigos ',não de "Nitras das: ,rlecatc‘oznattfes4
d/
diseireloa
de
assem,s
eis:VS;
inagulnass gruis;" guias /surtes de
uinaS; prensas ralos de rielquinag"
'
elaSses: artigos não de autras
clubes; en fel t es srtlatieni: T:L'" de
jnaguleas; guinches; guintlastea;
taciilos de máquinas:, reciuteses- ser; assedefras; • bacias; bandera-s: -sesf'rtnreS dp inktill eriPi.ltatí -etifS4In'sf Jes d.emeaulnas; insafladares de ar
á Máquitese;-..-egulatiores dffeSerça,
barris; bebedoarase bidets: bisesetelallsáentialisse
nara,boloit:
para
Maquinas;
tentas
para
maquie
á 'máquinas; reguladores Se Velos'
. ras; bombradere.ss. botelhas; bules;
est-atice .1 semifusas; est an - nas; lançadeiras .intrá más:tinas; lan- cidade
para isesquinas; •larderausede
- 'caçarolas; eadintio-s; ~taras; cana- earte-st estãtuas.
sstattetas;
este.rete:
ças
MS:aficado=
de.máqUisme:
tratores; Mips partes rie snaSuttra3;- diphoss nanudok; centros de emeeaS tinost • festões; flamas; flarneísé;" fio- res -Partes
partes
'de
máquinas;
mesa
ma
-rOtativais;
-roeOres; segmentese _separas,
• thaPae-; colheres;cOMPoteiras; erra!MUS, artificiais;
Maneais antifrieçãq; manivelas • de dee& partes de ponoulas; -teinbbresi
:enatas; copos; cubetiass cubes; en- tora•allas; gfanidas;
Mamas; knit- máquinas;. máquinas-eabanaderas; pr
tes de inagnipas; 'teares; "teto:iras .
tólitcros;aspreinedores; *filtros; tos- eeZia; taltaeões de florese-indtasões
máquinas •anhatatiersie Maga/Ma aacatitas;
e tegnos" trentoehas trautam; /micos
;
fruteiras:,
•fula&
gar-fos: de frutas; insorio, $es Cavadas pesa acionadoras; máquinas adelgaçadorsa: latina Para, citideiraS; tiírberNs;
. garrafas; globoig. graus; guarnie
monumentos e sepulturas; lápides máquinas afiadoras;máqiilea.s -ajus- vp]à, parte de in4quirgui;
instelitedes sanitárias; jardi- ravadas'. DOA spoulturas;
letreiros tadoras; Maquinas ala
, partes de Maquinar :0-ett~air.
r dosist
_ maneiras; jarros; lam parinas: latrinas; g(Cacete
apara/boa); marte- quinas alimentaxiorius: ga
maquinas alis
ts .de Máquinas,. - virabrequins;
lava-dadas; ,lavatórios; leiteiras; II- nulos' e quando
Mapas: magnetes; &adoras; máquinas . rilutnadoeas;mite
Volantes, partes dem.g1.
40.1,a4.:
toreiros: louça vidrada:. ma:1mnd- Modelos análogos:
para serem contados; morius quirim, amassadoras:: inátprinits aplai•
Classe 15
•.
raSs mictórios; ~rimas: s.:objetes: de Mantos artísticos:
nada/Is;
•
se,
mearia:
mostitaás'
assimis arques:Oras; ma- t1gos: Aátefatos de cergailea (por, • mira Za a de Outras alatina; Me- 140S: artesticos; obras artSstietes: obesa quinas- arsolhaderanemáquiaa,s
aspi,nça, louça vidrada. nuokle,na,
de cerâmica não de outras dmradora!; obra'
atarmebadoras; Os) paras ugo Useiro, addrnes i
_.
- tra
hes: Oblato de lonea: vidrada não de, de' assintam;
'paisagens:Mnteras:
a
-ri:st:06r
mãwinai
a.
.vapbr_;
Maquiem
bate,
at
eisticbs e ~riais •SestelaSekes
• nutres classes; paliteiros. e_ Panelas: olacas para restrlaaçlas, monumen- deiriese maquinas beneficiado:as:. MA- sanitárias
nfita
-incluídas
em
outras'
t3ede*...19; Peadmtes: uenduricalhar tos e Sepulturasetpkantre de .0bras; quinas.,-. bembeaddras; Maquidas Drie' 'Casses). a saber; Açucararas:• anéis.'
- •
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exceto de outras classes; aparelhos 'cópias heliográficas; decalcomani:p.;
Nà 873.959
N° 873.964 .
de água; aparelhos de café; apare- desenhos; diplomas, 5splays
lhos de chá; artefatos não de outras de associações e camas; enfeites arclasses; artigos não de outras ciasses; tísticos , para árvores de natal; enfeiassadeiras; bacias; bandejas; barris; tes artísticos (não alimentícios) -para
bebedouros; " bidets " ; biscortei: as; laôlos; .escapulários; escudos; esculbonbonieres; botelhas; bule; caçaro- turas; estampas; estandartes; estálas; cadinhos; cântaros; canual '.r1,10.5; tuas; estatuetas; esterótipos; featika;
n
canudos; centros de :nesa; chapas; figuras; flâmulas; flõres artifacia-,s;
colheres; compoteiras; aonfea , a,. as; ..utas arafias; gravuReeaerente: Bioindustria Societa Per
copos; cubetas . ; cabos; nvolueros; es- ras: hermas; imis , cris; imitações de
Azione
premedores; filtros; 1õrmas; frascos; flõres; imitações de frutas; insc.7-o;fruteiras; funis; garfos; gar .aras; ções gravadas pasa sepulturas; letreiLocal: Itália
globos; graus; guarnições; instala,çoes ros (exceto quando aparelhos); nanClasse: 3
sanitárias ;jardineiras; :arros; lam- quins e análogos; mapas; asaruetaa;
Artigos: Produtos farmacêuticos.
parinas; latrinas; lava-dedos; 1 .vatii- modelos, para sarem copiados; monurios; leiteiras; licorelros; lança, vi- mentos artísticos; moedas; .mostruitsN° 873.965
drada; mantegueiras; mictórtas; mo- rios artísticos; obras artisticas; oh'-as
ringas; objetos de barro não ae ou- de escultura; obras de pintura; paitras classes; objetos de cerâmica não néis; paisagens; pinturas artistilsis;
de ciutras classes; objetos de, louça placas para residências; Manumentos
vidarada não de outras classes; pali- e sepulturas; plantas de obras; pratos
teiros; panelas; pedestaits; p --aldeo- com pinturas ou gravações para tas; penduricalhos; pias; pires: nla- namentação; projetos desarmem is; Requerente: Bioindustria Societa Per
cas; porcelna; porta-jarro:.; potes; prospectos de fotografias ou desenhos;
Azione
pratos; provetas; purificadores; quei- quadros artísticos . ; reproduções de
Local:
Itália
obras
artísticas;
riscos
para
bordados;
jeiras; recipientes; redomas; . raservaClasse: 3
tórios; rosários; saladeiras; saleiros; rótulos artísticos; santinhos; selos;
Artigos: Produtos farmacêuticos.
serviços de café; serviços de chá; ser- suportes artísticos para vitrina;; ta viços de jantar; serviços de refrescor; boletas; títulos; vistas paisa;tsticas.
N° 873.960
talhas; terrinas; tijelas; travessas; a6n,t" gét
Classe: 33
urinóis; varetas; sasilharries; :asiurinóis; varetas; vasilhames; vasilhas; Artigos: Construções em geral, en . enhatia, templenagem, transportes,
vasos e xícaras.
pavimentação, perfuração e solos,
Classe: 16 .
Artigos: Material exclusivamente para sondagens; saneamento; geologia, f: nconstrução e adôrno de prédio e es- dações, esfaqueamento, drenagons, adtradas a saber: alcatroados para ministração, imóveis em gerai, arruamentos e loteamentos.
construção, argila preparada liara
construções; areia preparada para
N9 873.95"
construções; argamassas para cora:trações; asfalto para coas trações;
Requerente: Columbia Pictures of Brasil,
azulejos para construções; rialatástres
Inc.
de construções; balcões quando, consLocal: Guanabara
C ONSTR AN
truções; batentes para constr. : a-ai s;
Classe: 32
1
blocos para construções; Dlocos para
Artigos: Incluídos na classe.
pavimentação; calhas ue --elhados;
cimento comum; caibros prastarades
N9 873.966
Requerente: Construções e
Requerente: Bioinclustria Societa Per
para construções; -'caixas de simanto;
Transportes "Constran" Ltcia.
Azione
caixilhos; cal para construções; cilaClasse: 50
Local: Itált
mines de concreto; chapas para:cons- Artigos: Construções em geral, ter:aClasse: 3
. trações; colunas para construções; piar/agaí/a, arruamentots, transpor-,es,
Artigos: Produtos farmacêuticos.
cornijas de concreto; cre paia cãs- saneamento, administrtação, engenhatrações; divisões pré-fabricadas; dre- ria, pavimentação, perfurações de seN9 873. 961
nos para construções; edificações pt é- los sonda,egns, geologia, funil iões,
moldadas; esquadrias; estatcas. pre- estaqueamento, drenagens, imocte's em
paradas para construções; e 'trituras
geral e loteamentos
para construções; estuque; itraos; friN9 873.956
sos; guias; guichets; grades; imitaa a coass
ções de is t a rar
impermeabilizadores de argamassas;
CONSTRUOES E• TRANSPORTES
janelas ;ladrilhos; lageotas; lajes;
lambaris; lamelas; lixeiras parta consCONSTRAN LTDA.
truções; luvas de junções para cons!Requerente: Bioindustria Societa Per
truções; nia. ria rse ta ; a :ira prepaAzione
rada pass, construção; manilhas; márRequerente:
Construções
e
Local: Itália
mores preparados para aonstruções;
Transportes
"Constran"
massas pa a -atadas; ma- aicos; ImPel
Classe: 3
Classe: Nome de Empresa
para forrar casa; paredes devisória-s
Artigos: Produtos farmacêuticos.
inclusive paaa escrita ..ias; pa ar; ti c Les r
N9 873.957
Requeiente: Colunitia Pictures of Brasil,
I\19 873.962
peças ornamantais de cimento ou
Inc.
gêsso, para tetos e paredes excetc da
Local: Guanabara
classe 25; pedregulhos prepai,,,dos
Classe: 32
para construções; pilastras de conArtigos: Inclu'dos na classe.
creto; pisos; placas para oávinisafação; pedras preparadas para consIV 873.967
truções; portas; portões arai r teixos
quando construções; produtos beturainosos para construções; prodwas
base asfáltica; sargetas; soleiras paia
Requerente: Bioindustria Societa Per
portas; tacos; tanques de curiento;
Azione
telhas; tijolos; tintas para parecies
Local: Itália
muros, portas e janelas; tubos lie
Classe: 3
concreto; 'tubos de uso exclusiao• em
Artigos: Produtos farmacêuticos.
construções; tubos de ventilaão e Requerente: Bioindustria Societa Per
edifícios; venezianas; vigammitos preAnona
N9 873.963
parados para construções; vigas pre' Loca/: Itália
paradas para construção; vitrinas
C/asse: 3
quando construções; átrôs ou vitreau.
Artigos: Produtos farmacêuticos.
Gdão,;txéhdot;
Classe 25
N9 873.958
Artigos: Imagens e gravuras, es-,alb)
tuas, estatuetas, estampas, manequins
Requerente: It -'lisa S/A. — Créditc4
e análogos. Quaisquer obras de pinFinanciarne.- ., e Investimentos —
tura e escultura, a saber: ações; ál(
ICREFI
buis de fotografias; apólices; ar:cises
de natal; bandeiras; bibelota; artís- Reouerente: BioinduStria Societa Per Requerente: Bioindustria Societa,
Local: Rio Grande do Sul
Per
'
ticos; bolas artísticas para árvores de
Classe: 12
A zione
Azione •
"
natatl e similares; bônus; booquets
Argolas, agulhas de mota/ /mil@
Artigos:
Local:
Itália
.Local:
Itália
artificiais; bustos; ca s tas g,eossair t as;
crochê, para tricô, máquinas de costurS
Classe: 3
Classe: 3
cartazes; cartões postais; alia' IS; cóe para bordar; alfinetes de meta4
Artigos: Produtos farmacêuticos.
Artigos: Produtos farmacêuticos.
pias fotográficas; cópias fotosiatiaa-s;
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tiles para roupa, canutilhos, colchetes; role',..s de at3'..omóveis, vidros para fadedais; fivelas, fechos corrediços; grifas róis, vidros para portas de automóveis,
vidraças; xícaras.
para enfeites de vestidos e presilhas.
N" 873.970
N° 873.968

Requerente:- Ici,:hpe S/A. — Crédito,
Financiamento e Investimentos —
I CREFI
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 13
Artigos: Abotoaduras, adereços, ador,
nos, alfinetes, anéis, alianças, argolas,
aros; balangandans, botões, brincos, broCies, braceletes; jóias; medalhas; opalas;
pedras, pérolas, pulseiras, todos de metal precioso, semi-precioso ou imitação.
N9 873.969
•

o
Requerente: Ic,chpe S/A . — Crédito,
Financiamento e Investimentos —
ICREFI
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 14
Artigos: Vidros e seus artefatos, a saber: Açucareiros, alinofarizes, ampõlas
(para vacinas), anéis (círculos de vidro), aquários; bacias, bandejas, bebedouros, bibelots, biscoiteiras, bombonieres, botelhas, bulbos de vidro (para
lâmpadas): cálices, canudinhos, chapas
de vidro, chapas de fotografia, círculos
de vidro, confeteiras, compoteiras, copos, cubetas, centros de mesa, cântaros,
Cápsulas, cristal trabalhado; envolucros
Para vacinas, espelhos, espelhos de fa.Zer barba, esteiras de lã de vidro, espremedores simples de frutas; fios de vidro, fôrmas de vidro refratário, frascos,
'frascos isoladores para líquidos, frascos
'de filtrar. frascos para xarope, fruteiras
'de vidro de cristal , funil; galhetas, galheteiros, garrafas, garrafões, globos,
'guarda-queijos, graus; hastes; jardineiras, jarros; lava-dedos de mesa, lavatórios de mesa, licoreiros; mamadeiras,
inantegueiras, mão de vidro para grau;
pendentes de lustres — de vidro e de
'cristal, porta-jarros de mesa, potes, pires, pratos, provetes, porta-jóias , paliteiros, purificadores de mesa, puxadores;
'queijeiras, redomas para frutas, roscas;
saladeiras, saleiros; taças, terrinas, tubos
para ampôlas, tijelas, tulipas; vasos, varetas, vasilhas, vasilhames, vidro comum
laminado .comum trabalhado, de nistal
trabalhado. com composição especial, em
pó, de relógio, vidro para nível, :vidros
para seringas, vidros para automóveis,
vidros para perabrisas, vidros para fa-

Requerente: Iochpe S/A, — Crédito.
Financiamento e Investimentos —
I CREF I
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 15
Artigos: Artefatos de cerâmica, porcelana, faiança, louça vidrada para uso
caseiro, aparelhos de chá e café, de jantar, serviços de represcos e de bebidas,
a saber: açucareiros, apanha-moscas; bacias de latrina, bandejas, banheiras, biscoiteiras, bidés, bilhas, botelhas, botijas,
bules; cafeteiras, canecas, castiçais, chavenas, centros de mesa, compoteiras,
cubos; descansos de porcelana; escarradeitas, espremedores; filtros, funis; garrafas, globos; jardineiras, jarros, jarrões;
lava-dedos, lavatórios, leiteiras; maçanetas de porcelana, mantegueiras, molhadeiras, moringas; paliteiros, pedesthis,
pias, pires, polvilhadores, porta-facas,
potes, puxadores; receptáculos; -saleiros,
serviços de chá; taças para café, travessas, terrinas; urinois; vasilhas, vasos,
vasos sanitários; xícaras.
N? 873.971

Requerente: kcspe S/A.
Crédito,
Financiamento e Investimentos —
ICREFI
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 16
Artigos: Materiais para construções e
decorações, a saber: argila, areia, argamassa, azulejos; batentes, balaustres, blocos de concreto, de argila e de mármore; calhas, canos, cal, chapas isolantes,
caibros, caixilhos, chapas para cobertura, cimento, cimento refratário, colunas,
conexões para canalização, cre; dormentes; edificações premoladadas, estuque,
estiacas, esquedria.t; fossas, forros, fôlha
de Flan.dres para telhados; Osso, grades; janelas; ladrilhos, lajes, lajeotas, lajedos, lamelas de metal, lambris , luvas
de junção; madeiras para construções,
material isolante contra frio e calor, manilhas, mosaicos; parqueies, placas para
pavimentação, pedregulhos. peças ornamentais de cimento ou qêssc para tetos

de 1969.2

Marro
N9

e paredes, portas, portões, papel para
'errar casas e paredes, pisos, prooutos
de base asfáltica, produtos para tornar
impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedras, paralelepipedos, • poços tubulares; reservatórios,
ripas e rodapés; sifões, soleiras para
portas; tintas (para paredes e muros),
.anques e caixas d'água, tacos, telhas,
tijolos, tijolos refratários, tubos, tubos
de concreto, tubos de ventilação; vigas,
vigamentos, vergalhões, venezianas e
vitrões, betume para construção.
N.° 873.972

873.873

42,

Requerente: Calçados Petry
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 25, 32 e 36
Frase de Propaganda
873.9,1

Requerente: lochpe . S.A. — Crédito,
Financiamento e Investimentos
— ICREFI
Local: Rio Grande do Sul
Classe 17
Artigos: Accessórios e• componentes de
artigos de esdritório almofadas para
tintas ariagadores de tinta e lápis,
(2ontadores para lápis, aparelhos para reproduzir ditados e semelhantes,
aparelhos duplicadores de manuscritos,
aparelhos duplicadores de desenhos,
para escritórios, ...aquarelas, arquives,
bandejas humedecedoras 'para copiar
cartas, berço para mata-borrão, borrachas para apagar, tintas; cadernos para escritórios, anetas, • canetas esferag a, canetas-tinteiro, canetas de
m:et.,1 precioso e semi-precioso, caixas
oras de dinneiro, carimbos, carimbos manual de relêvo para 'papel,
.. • pai,: iratun -h;r desenhos por
me o de pe.riu:açõe& coifes, copiadores
de cartas, craion, compassos para desenhos; escaninhos para papeis, espátulas para cortar papal, esquadros para
desenhos, estojos de tintas de marca0‘3o; facas para cortar papéis, fichas de
cartolina para arquivos, fichários, fitas.
de máquinas de escrever; índices para
arquivos; giz para .1c:senho5, goma preparada para papelaria; hurnedecedores
selos para envelopes; lápis de cOr, láis comum, lapiseiras de metal comum; máquinas de apontar lápis, máquinas de escrever, máquinas de sornar
e calcular, • máquinas perfuradoras de
cartões, máquinas apagadoras de cartões, máquinas tubularloras de cartões,
Rnarcadores de livros, móveis de aço
para escritórios, a saber; mapoteca,
fichá-ios, cofres e arquivos; m'itti-copiadores, papel carbono, palhetas de
pintor, pastas de cartolina para arquivos pagadores de papel penas de metal comum, pesos pata pap$i-:, 1.apel
estencil, pincéis para de,senhcs, Mv-turas, prenses manuaiJ; regues de madeira e de metal paia useritó, o
boas . pa-a
dup:Ár
tintas para escrever, notas para pinturas de quadros. tint Is gráficas, I

CEA. Efil!,TRAdMi 9.4.,
Requerente: Cia. Ultragaz
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Na classe
N.° 873.91"5

CIA. ULTP4042
Requerente: Cia. Ulltragaz S. A
Local: São i'aulo
Classe 47
Artigos: Na casse
N.° 873.917

avalar
indústria Brasileira
Requerente: Ultra'ar Aparelhos
e Serviços Ltda.
Local: São Paulo
Classe 6
Artigos: Máqui
a lavar
N.° 873.97S

b•CS.‘
4R"
tilYç.‘eS.

A,Y

-+P

Linteir's

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCr$ 0,16

Requerente: Cia. Ulitrmgaz S.A.
Local: São Paulo
Classe 47
Arti!zos: Na 03998

