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SEÇA0
ANO XXVII - N 9 51

CAPITAL EEDERM

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 069

N 9 384.924
Usinas Elétricas de
Paranapanema S. A. Uselpa.
N9 384.926 - Tradall S. A.
N Q 384.927 - Imobiliária Alugadora Torrinha Ltda..
Serviço de Recepção,
N9 384.929 - Gráfica Berti Ltda.
Informação e Expedição
No 384.930 - Denis Comércio e In.
N9 384.085 - Fábrica de Calçados No 384.849 - Indústria Auto Metadústria e Representações Ltda.
lúrgica Mariawal Ltda.
Maetano Ltda.
EM 12 DE MAR-O DE 1969
N9 384.104 - Auto Pôsto Rosário N9 384.850 - Retificadora TocanN9 384.931 -- FiscobraS - Contatins de Motores Ltda.
DIVERSOS
Ltda.
e Assuntos Fiscais Ltda. •
N9 .384.852 - Brasimac S. A. Co- bilidade
N9 384.121 - Edmo Cirino Gomes.
N9 384.932 - 1V1ofan - Fábrica de
mércio
e
3ndústria.
Foram mandados cancelar os proe Aparelhos Ltda.
N 9 384.134 - Modas Yleus Ltda.
N9 384.853 - Arlindo Nunes Rodri- Novidades
cessos abaixo mencionados de, acôrdo
N9 384.933 - Cia. Cestari ndús384.153 - Moinho Selmi Dei gues.
com o Artigo 110, á 19, do Código. S.N9
tria de óleos Vegetais.
A. Indústria e Comércio.
N9 384.936 - Colégios Federados
N° 384.154 - Moinho Selmi Dei
N9 384.855 - José Rodrigues de
Regislros - Requerentes:
•
Itamarat.
S. A. Indústria e Comércio. Oliveira.
Ne 382.530 - Imobiliária Seculo
N9 384.937 - Colégios Federados
N9 384.856 - Super Mercado AsN9 384.159 - Moinho Selmi Dei
XX Ltda.
Itamaraty.
tro S. A.
S. A. Indústria e Comércio.
N9 382.534 - Irmãos Batista Ltda.
N9 384.938 - Pauto Pereira Melo.
384.857 - Super. Mercado Astro
N9 384.177 - Octávio Bacchi Hur- Se.N9
N0 382.554 - Confecções Hermeli
A.•
1\79 384.941 - Tendresse Modas
pia.
Ltda.
Confecções Tribo Ltda.
N9 384.859 N9 384.178 - Fernando Carvalho Ltda.
iN° 384.946
N9 382.558 - Condomínio do Edi- Gomes.
Unibras - União Na.
No 384.860 - Calçados Gipsy Ltda. cibnal das In dústrias.
flcio Rio Carioca.
N9 384.196 - Adler Indústria e
,
CarN9 382.560 - Frigorifico São
N9 384.948 - Arcadas Publicidade
Comércio S. A.
N9 384.861 - Cial Corporação InLtda.
los .do Pinhal S. A.
N9 384.302 - Enatec Emp. Técni- versora Americana Ltda.
N9 384.949 - - Importadora ColariN9 384.862 - Ramires Martins GoN9 382.715 - Editóra Loqui Ltda. ca de Assistência Comercial Ltda.
gelo Filho Ltd a.
mes.
384.446
Flospe9agem
Casa
N9
Ne 382.718 - Pedro Carlos da FonNe 384.950 - Destilaria Medelin
N9 384.872 - Indústria e Comércio
.seca Hermes, Luiz Antônio Filgael- Grande Ltda.
S. A.
Barofran
Ltda.
Cria.
ras e Domicio Cardcso
N9 384.448 - Pensão Centenário
N9 384.876 - Olympic Turismo e
N9 384.953 - Cri-fica Folh.lbras
N9 382.897 - Cooperativa Mista Ltda.384:450 - Derenne Auto Peças Transportes Ltda.
Ltda.
No
Agro Avícola Ejeta.
N9 384.879 - Rolamerte6 Rolaide
N9 384.954 - Lancaster S. A. AdLtda.
N9 382.933 M. W. Simonsen e Ltda.384.806 - Matheus Raito.
ministração.
N9
Moinho Selmi Dei
Filhos S. A. Importação e Exporta384.880
No
N9 384.955 - Se A. M. ImportaN9 384.807 - Comercial de Couros S. A. Indústria e Comércio.
ção.
ção e Exportação Ltda.
e Plásticos Berbek Ltda.
384.956 - Cosmo Pelligrini.
N9
N9 383.066 M. W. Simonsen e N9 384.810 - Doces Bravanus Ltda N9 384.885 - Visão Corretores de
No 384.957 - Paulo Barbosa e DalFilhos S. A. Importação e ExportaN9 384.811- Emprêsa de Laticínios Seguros Ltda.
No 384.888 - Importadora e Ex- varo Ferreira Lima..
ção.
Vale do Sol Ltda.
N9 384.958 - Rearco - Equipamenportadora
Prilda Ltda.
1\1‘,' 383.158 - Unbras - União. Na- N9 384.812 - Cipal Cia. Paulista
tos de Ar Comprimiüa Ltda.
Roberto Belli.
N9
384.'589
cional das Indústrias Brasileiras.
N9 384.960 - Bordin S. A. Indúsde Lubrificantes.
N° 384.892 - C ia. Nacional de ProN9 383.345 - Gráfica Lassance N9 384.813 - Guiabras Indústria e dutos Testeis - Conates.
tria e Comércio.
S. A.
Comércio de Guias Ltda.
N9 384.894 - Confecções Testeis N9 384.961 - Editora Laus Ltda.
1N 9 384.815 - Laminbras Lamina- Laura de Luxe Comércio e Indús- N9 384.983 - F. Rezende.
N9 383.849 - Soc. Fabril de Cal- ção
Brasileira de Ferro e Aço Ltda. Iria Ltda.
çados Sofacil Ltda.
N9 384.964 - Laticínios Radiante
N9 384.818 - Frank Beg Schmitz.
N° 384.895 - Raminas Uda.
Ltcla
N9 383.856 - Organização Corisco
N9 384.821 - Beneficiadora de Fios
Ne 384.985 - Coni.trcial FerrameSyllas Fernandes.
N9 384.297
Trianyl Ltda.
Ltda.
quis Representações Ltda.
N 9 384.898 - Moacyr Reys.
N9 384.970 - Instituto de MedicaN9 384.822 - Pata Fábrica de
Ne 383.861 - Indústria Mecânica
N9 384.901 - Carlos Alberto Fermentos e Alergia Ima Ltda.
Fornos Automáticos Ltda.
Grear Ltda.
reira
Lassancé
N° 384.971 - Amado & Tavares
N9 383.883 - Gilve Indústria e Co- Ne 384.825 - Indústria e Comér- N° 384.903 - Textil Barde. Ltda.
cio de Calçados Delercy Ltda.
mércio Ltda.
N9 384.905 -- Indústria e Comér- Ltda.
Jorge Nassim.
N9 384.827
cio de Sacos de Papel Er'' Ltda.
1:9 384.973 - Sade Sul Americana
N9 383.892 - Fábrica de BebidaS
N9 384,828 - Antônio Favero.
'o S. A.
Piratininga Ltda.
N9 384.510 - Bar, Lanches e Piz- de Eletrifica0.
384.830
Exportadora
de
MaNe
N9 384.976 - Gyorgy Stewer.
Calçados Regis Ltda. deiras Atlântica Ltda.
N9 383.893
zaria Eldorado Ponto Chie Ltda.
N9 384.978 - Gautersul S. A.
No 383.903 - Donato Busetti.
N9 384.911 - Ordep - ImpermeaN9 384.831 - Dr. Nestor da Rocha
Agricultura Comércio e Indústria.
bilizações Ltda .
N9 383.928 - Pánificadora Senhor Bressane Filho.
384.979 - Comercial Capricor.
N9
Ne 384.912 - Jerson das Neves.
No 384.834 - Dr. Nestor da Rocha
do Monte Ltda.
nio Ltda.
384.913
Codil
Cia.
DistriN9
Bressane
Filho.
N9 383.936 - Tito Batini.
ll•Ç 384.980 - Kri n.m:ion Servi .03
N5 384.835 - Dr. Nestor da Rocha buidora de Livros.
N 9 383.943 - Luca & Cheli Ltda, Bressane Filho.
NQ 384.C14 - Transportadora Ge- Promocionais S. A.
Ne 383.965 - Eletrônica Fradique
ra Ltda.
Ne 384.981 - Espequer Engenharia
N9 384.838 - Restaurante La Co- N9 384.915 - David
.
Ltda.
' Fernando.
Comércio e Indústria Ltda.
runa
Ltda.
383.976
Samson
Gorovitz.
N9
N9 384.982 - CBE Cia. Brasileira
N o 384.918 - Vasima - Vasilha,
N9 384.840 - Casa de Carnes Sarme Indústria e Comércio de Madei- de Extrusão.
N9383.984 - Lee Man Tse Kuk. zedas Ltda.
Nt' 384.984 - Agência de Represen.
Dáenne Auto Peças
N9 383.991
N9 284.841 - Metalúrgica Catão ras Ltda.
tações Meridional Ltdr.
Ltda.
Ltda.
3
84.910
Mercearia
La
OvetenN9
N" 384.006 - Capri
N9 384.986 - Bar Restaurante BoN9 284.842 - Indústria Técnica de se Ltda.
Ltda.
Roletas Testeis Interotex Ltda.
N" 384.922 - Confecções e Brinque- lero Ltda.
4
N9 384.987 -. José de Los Reyes
N9 384.013 - Anjoma Indústria N9 384.845 - Tapeçaria São Marcos do Leopardo Ltda.
Rojas Perez.
Ltda.
Eletro Metalurgica Ltda.
N" 384.923 - Metalurgica Miro N9 384.989 - - Cia. Cestari Indús1'4 9 834.846 - Indústria de Tecidos
Ne 384.070 - Juntas Record S. A.
t rias de óleos Vegetais. •
Ltda.
Lenyl Ltda.
Indústria e Comércio.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

<

As Repartições Públicas clo.il
verão entregar na Seção de Co.
municações do Departamento de
,rnprensa Nacional, até às 17 ho.
ras, o expediente desanado à pis.
tlicação.
As reclamações pertinentes
2A matéria retribuída, nos casos de
ierr•O Ou omissão, deverão ser
¡formuladas por escrito ti Seção
de Redação, até o quinto dia útil
isubseqüente á publicação no
454egão oficial.
A Seção de Redação lar:'afona, para atendimento do público. de 11 às 17h30rn.
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E-XPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENàA NACIONAL

- As assinaturas vencidas po..
ser suspensa, I sem prévio
aviso.

dedo

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
amara DA enyio oe neewele
solicitada com antededência de
FLORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias.

OIRIZTOR CIBIRAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
~um oe

canviço oe muot. ge.&05as

J. a DE ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
eco.° ,0
Maça* 4.pul•itstd•do 40 ompsdients00 Deparei:monta
W•clonal d• Prepri ddddd Induetrtel do fAinlatel,
4.Indimtria • do Comarcdo
Impresso nas Mame do Cepa: tomento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES R PARTICULARES

FUNCIONÁR101.

Capital e Interior 1,
Capital e interior:
- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13.50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em unia Ano .
NCr$ 36,00 Afto • • *mi,* •.• ••-• e. • NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior
as emendas e rasuras serão res1VCr$ 30.00
NCr$ 39,00 Ano ... ans
Ano
• • salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
avulso figura na última página de cada
número
O
preço
do
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do-mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
••• .• • 1••• • • • *

.....1111film

- Na parte superior do andeaço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e a mês e o ano em que findará:
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadona!, deverá ser acompanhada do
esclarecimentos quantO à sua aplicação.
- Os suplementos ' às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os.soli.
citarem no ato da a..etinatura.
f

184.990 - Cia. Cestari In.dús- No 385.236° - Beiriz Comércio e Na 385.270 - Peças Ivluvilop de PaAdministração Ltda.
rabrizas Ltda.
irias de óleos Vegetais.
Peças Muvilop de PaN9 384.991 - Cia. Cestari Indús- N9 385.237 - BeItiz Comércio e' N9 385.271
Administração Ltda.
rabrizas Ltda.
mas de Óleos Vegetais.
No 384.992 - Cia. Cestari Indús- N9 385.238 - Beiriz Comércio e No 385. - Beiriz Comércio e AdAdministração Ltda.
minstração Ltda.
irias de Óleos Vegetais .
N9 385.239 - Beiriz Comércio e N? 385.272 - Beiriz Comércio e
N9 384.994 - Cia. Cestari Indus- Administração Ltda.
Administração Ltda.
irias de óleos Vegetais
No 385.240 - Beiriz Comércio e
No 385.274 - Beiriz Comércio e
No 384.995 - Cia. Cestaxi Indús- Administração Ltda.
Admiinstração Ltda.
irias de Óleos Vegetais .
No 385.275 - Beiriz Comércio e
Cia. Cestari Indús- No Za5.241 - Beiriz Comércio e Administração Ltda.
N9 384.996 Administra
Ltda.
irias de Óleos Vegetais
N9 385.242 a-- Beiriz Comércio e
N 9385.276 - Peças aluvilep de PaN9 384.997 - Exportadora e Impor- Administração Ltda.
rabrizas Ltda.
tadora Eurobras Ltda.
No 385.243 - Beiriz Comércio e N9 385.279 - Peças Muvilop de PaN9 384.998 - Raphael Palladino. Adminaaraçgao Ltda.
rabrizas Ltda.
384.999
Mário
Lamarini.
N9
NO 385.245 - Ubatuba EmpreendiNo 385.280 - Peças aluvilop de Pa' N9 385.197 - São' Lourenço' S. A. mentos Imobiliários Ltda.
rabrizas Ltda.
Administração de Bens.
N9 385 .246 - Confecções Lavar * N9 385.281 - Farmácia Paissandu
N9 385.198 -- Panificadora IndiaLtda.
Ltda.
na Ltda.
No 385.247 - Irmãos Guerra.
No 385.283 - Clovis Moura.
N . 385.206 - Jouguimar Carvalhal NO 385.251 - Fecularia PontagrosN9 385.285 - Engenharia Soc. CoFrança.
sanse.
No 385.207 - Cia. Cestari Indús- N9 385.252 - Orven Comércio e mercial e Técnica Socitel Ltda.
N9
385.286 - Lubrificantes Corcotrias de Óleos Vegetais .
Representações Ltda.
N9 385.208 - Cia. Cesta,r1 Indús- N9 385.353 - Alumínio Esquadrais vado Ltda.
N9 385.287 - Samuel Rarah.
trias de Óleos Vegetais .
de Alumínio Indústria e Comércio.
385.289 - Farmácia São JorN9 385.209 - L. C. P. Editora e
N9 385.254 - Irmãos Cortes Ltda. séNo
de Nazaré Ltda.
Publicidaae Ltda.
N° 38-5.25.5 - Peças Muvilop de Pa- N9
3135.291 - Pastelaria Guiauna
N9 385.214 -- Certac S. A. Comér- rabrizaa Lida.
cio de Equipamentos Rodoviários No 385.257 - Peças Muvilop de Pa- Ltda.
N 9 385.292 - Paulibloco Indústria
Tratores e Acessórios.
rabriz,as Ltda.
N9 385.217 - Escritório de Corre- NO 385.258 - Peças Muvilop de Pa- e Comércio de Artefatos de Cimento
Ltda.
tagens Mourador.
rabrizas Ltda.
N9 385.219 - Consórcio Imobiliá- N9 385.259 - Peças Muvilop de Pa- No 385.298 - Novegia Indústria e
Comércio Ltda.
rio Consimo S. C.
rabrizas Ltda.
No 385.221 - Bar e Restaurante N9 38.26' - Peças Muvilop de Pa- No 385.299 - Troian & Cia. Ltda.
Põsto Uni.- Ltda.
rabrizas Ltda.
No 385.302 - Juntas Record S. A.
11/419 385.222 - Citimar Viagens TuN9 385.261 - Peças muvilop de Pa- Indústria e Comércio.
No 385.307 - Maria Amélia Rizzo.
rismo Ltda.
rabrizas Ltda.
No 385.223 - Nações Unidas Ho- N9 385.262 - Peças Muvilop de Pa- N9 385.308 - 'Walter Seyssel.
NO 385.309 - Walter Seyssel.
tel Ltda.
rabrizas Ltda.
Na 385.224 - Transportes •Syara N9 385.263,- Peças Muvilop de Pa, NO 385.310 - Walter Seyssel.
No 385.311 - Construtora Mocamlatbrizaa, Vida.
Ltda.
bo Ltda.
No
Muvilop
de
Pa385.264
Peças
Sandra Indústria e rabrizas Ltda.
N9 385.312 - Imóveis Caldas Ltda..
N9 375.226
comércio Ltda.
paMuvilop
de
NO
285.265
Peças
No
385.317 - Indústria e Comércio
N9 385.227 - Laboratório Farma- rabrizas Ltda.
de Produtos Elétricos Estam Ltda.
lautico Oliveira Júnior Ltda.
NO 385.266 - Peças Muvilop de Pa- No 385.318 - L. Nagy.
1q9 385.228 - Drogalpina Ltda.
NO 385.321 - Valparan S. A. InN9 385.229 - Farmácia Santa Ali- rabrizas Ltda.
N9 38f .26 - Peças Muvilop de Pa- dústria e Comércio.
e Ltda.
N9 385.322 - Martins, Carrijo Cia.
No 385.230 - Imeea S. A. Indús. rabrizas Ltda.
NO 385.268 - Peças Muvilop de •Pa- N° 385.325 - Armando de Oliveira.
ria malharia e Confecções Afins.
rabrizas Ltda.
N9 385.326 - Nova Emprêsa PuN9 385.231 - Melip & Cia .
N9 385.229 - Peças Mullop de Pa
r'Ar. P'elit,riat e Distribuidora
IP 385.235 - Beiriz Comtrcio e rabrizas
Ltda.
Neped
Ltda.
administracão Ltda.
N9

No 385.327 - José l'usco Vieira.
No 385.328
Cia. d Hotéis Comodoro.
No 385.329 - Casas Éetrópolis de
Calçados Ltda.
No 385.338 - Indústria e Comércio
de Máquinas Meg Ltda.
N9 385.339 - Anleidisil Indústria
e Comércio Ltda.
No 385.340 - Rolia Tecidos e Armarinhos S. A.
No 385.346 - CarIene Modas Ltda.
No 385.348 - Turipeaas Comércio
de Auto Peças Ltda.
I
N 9 385.349 - Bar e Café SOza
Ltda.
No 385.350 - Gráfica, Moga Ltda.
No 385.352 - S. A. iM. B. Soc.
de Arte e Música do Brasil Lida.
NO 385.353 - Grafia PublicidadeLtda.
N9 385.354 - Peças e, Equipamentos de Refrigeração Forfrio Ltda.
No 385.358 - Laura Iartelli Rocco.
N9 385.357 - Fábricas de MóVels
Di Mauro Ltda.
N9 385.358 - Audir Ltda. - Agricultura Indústria e Conlércio.
N9 385.359 - Auto Éôsto Ligares
Ltda.
N9 385.343 - Comercial Harbour
do Brasil Ltda.
No 385.360 - Beiriz Comércio e
Administração Ltda.
N9 385.361 - Beltaeo Comércio e
Representações Ltda.
N9 385.362 - Paulo CaIn pas Telim
N9 385463 - Confeações DeteX
Ltda.
N9 385.364 - Mova4t Indústria
Elétrio Mecânica Ltda.
N9 385.365 - Peças Muyilop de Paa
rabrizas Ltda.
N 9 385.370 - Soc. Im ortadora de
Graxas 'e Óleos Ltda. (Si ol) .
NO 385.371 - Rocha S A. Armazens Gerais.
No 385.372 - Pol Jorge{ Zacea.
No 385.375 - Antônio Ferraz Azei
vedo .
N9 385.374 - Walcar Indústria e
Comércio Ltda.
N9 385.375 - Ciman Baterias Ltda.
N9 385.376 - Indústria ide Acessórios uara Automóveis Rovel Ltda.

egainda-ieira
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N9 35.382 - Agrotel - Comercial
de Veículos para Transporte e Agricultura Ltda.
Nç' 385.383 - Pedro Caminada Manuel Gusmandl.
N9 385.384 - Francisco Marques
de Oliveira.
No 385.385 - Diogo de Toledo Lara
Filho.
NO 385.387 - Pôsto Reunidos Rio
Paraná Ltda.
NO 385.389 - ase Tavares de Barros.
N9 385.393 - TV Programas do
Paraná Ltda.
N9 385.394 - Florestal Ventania
Ltda.
No 385.393 - Indústrias Reunidas
Radwan,ski Ltda.
No 385.397 --Tavares & Bokel Corretagens Ltda. .
No 385.398 - Joaquim mariano
Dias Menezes.
N9 385.001 - João Frarlisco Gouyen.
No 385.003 - Celso Messias da Silva.
N9 385.008 - José Henrique de AIbuquerque.
N9 385.009 - produções Cinematcgráfica Herbert Rochers S. A.
NO 385.010 - Meicar Metalurgia,
Estamparia, Indústria, Comércio Auto Peças e Representações S. A.
NO 385.011 - Fabal Fábrica de Artefatos de- Bambu Ltda..
No 385.012 - Vilage
Imóveis e
Administração Ltda.
Escritório
No 385.016 - Ebraco
Brasileiro de Contabilidade S. C.
No 385.017 -.2 Lynaldo Alfredo
Uchoa de Medeiros.
N9385.018 - João' Fausto Menezes.
N9 385.019 - João Fausto Menezes.
No 385.020 - João Fausto Menezes.
N9 385.022 - Chieko Kogaya.
NO 385.024 - Construtora FeLtnec
Ltda.
No 385.025 - Gráfica Roselindia
Ltda.
N9 385.026 -- .Alamo Representações
Ltda.
N3 385.027 - Laufer Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda:
,N9 385.031 -J. C. M. de Andrade
NO 385.032 - S. A. Guimarães.
N9 385.034 - Tufic Melhm Cheuri.
N9 385.035 - Paulo Lotufo.
1,1`) 385.036 - Otilio da Silva.
No 385.037 - Casa de Carnes DONI-COS - Ltda.
N9 385.038 - Rheno S, A. Indústria Mecânica.
No 385.039 - Riq - Reunidas Indústrias Químicas Ltda.
No 385.044 - Comercial Idamar
Ltda,
No 385. 047 - Itamar Cantes de
Assis.
N9 385.049 - Bracomim Indústria
e Comérco.
No 385.051 - Strifezzi, Coianiz &
Cia. Ltda.
N9 385.055 - Eletrônica Hertz
Ltda.
No 385.058 - Calçados Queiroz
Ltda.
No 385.059 - Pront Lage Armada
Ltda.
No 385.060 -7- Cervejaria Maltica
Ltda.
N 385.061 - Auto Viação Exceisior Ltda.
NO 385.064
A. C. S. Indústria e
Comércio de Artefatos de Metais
• Ltda.
N 385.003
Raymundo Nobre de
Almeida.
No 385.057 - Monefar Comércio de
Ferro Ltda.
No 385.03a - Pboto Supply Ltda.
"N. So.070 - Churrascaria Querer'.
ca L
•
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No 385.073 - Inatituto Brasileiro No 385.172 - Blocos e Concrett
Finco S.A. ,...;onsórcio
de Geriatria Ltda.
Maape Ltda.
Crédito, Financiamento e Invest&
No 385.074 - Josemar Quadros de No 385.173 - Audir Ltda. -- Agri- mentos -- Oposição ao termo ...Oliveira.
no 867.124 marca Fico.
cultura Indústria e Comércio.
N9 385.075 - J. Santos Alfaiate. No 385.174 - Audir Ltda.
Cilasi Indústria e Comércio de
Agri.
N9 385.077 - Arnaldo Queiroz Co- cultura Indústria e Comércio.
Produtos A dmentieios Ltda. - Opomércio e Indústria Ltda.
No 385.175 - Beiriz Comércio e ção ao Ièrrno o 864.643 ma,• ec "Ba..
Ltda. .
luva.
NO 385.078 - Engenharia Indús- Administração
N9 385.176 - Banda Comércio e Naitel Indústria Eletrônica Lida.
tria e Comércio Edinbras Ltda.
Administração Ltda.
' Oposição ao termo n o 8GP .150
No 385.079 - Antônio Vidal.
N9 385.080 - Derenne uto Peças No 385.177 - Beiriz Comércio e marca Magifon.
*A
Administração Ltda.
Ltda.
Nastlé S.A. - Oposição aa terNe 385.081 - Indústria de Extrato No 385.179 - Beiriz Comércio e mo no 863.994 marca Colbsal
Administração Ltda.
de Tomate Santa Adelia Ltda,
Mercantil e Industrial de Bsbidas
No 385.180 - Beiriz Comercia e Ltda.
- Oposição ao termo
N9 385.098 - Indústria de Tez- Administração
Ltda.
nO 864.342 marca Marina.
til Grande Mestre Ltda.
NO
., 385.181 - Beiriz Comércio e Industrie Und. HandeLskanuner
No 385.100 - Hischinvsky & WerAdministração Ltda.
neck Ltda.
Solingen - Oposição ao termo
NO
385.182 - Beiriz Come:cio e no 864.803 marca Solingen.
No 385.101 - Joaquim Augusto
Administração
Braga.
Ltda.
Societé Rhovyr -- Oposição ao terNO 385.102 - A. C. S. Indústria No 385.183 - Beiriz Coméxia e mo u9 865.700 marca Rhofir
Administração
e Comércio de Artefatos de Metais
Ltda.
No 385.184 - Beiriz Comércio e Valisere S.A. Fábrica de ArtefaLtda.
tos de Tecidos Indesmalhávets Administração Ltda,
N9 385.104 - Francisco Soava,
N O 285.185 - Beiriz Comércio e Oposição ao termo rio 868.499 marNO 385.111 = ' Perfumaria John Administração
ca "Sfalitex.
Ltda.
Biott Ltda.
No 385.186 - Beiriz Comércio o Banco Industrial e Comercial do
N9 385.112 - Cinaf Cia. Nacional Administração
Sul S.A. - Oposição ao tê anó
Ltda.
de Fundações Ltda.
no 865.763 marca Autobanco.
N9 385.113 - Adogmar Indústria NO 385.187 - Beiriz Comércar e São Paulo Alpargatas S.A. - Opoe Comércio de Plásticos Ltda.
Administração Ltda.
sição ao termo no 864.664 - marN9 385.119 --- Carlos Bento.
No 385.188 - Beiriz Comércio e ca Solado Côncavo Balanceado.
No 385:121 - David A. Alves.
Administração Ltda.
Resenha 'Tributária Ltda.
N9 385.112 - Engenharia Comércio NO 385,189
Beiriz Comércio e - Editora
Oposição aos termos - ns. 869.489
e Indústria Petribú Ltda.
Administração Ltda.
nome: empresa Editôra de PublicaN9 38-5.124 - Estruturas Metáli- No 385.190 - Balda Coméralo e ções Tributárias Ltda. - 869.499
Administração
Ltda.
cas Arco-Aço Ltda.
Publicações Tributárias.
No 385.191 - Beiriz Comércio e marca
N9 385.125 - Mano Ruocco.
Toshida Irne S.A. Indústria e CozNo 385.126 - Indústria de Artefa- Administração Ltda.
Oposição aos termos
No 385.195 - Durval Ferreira - Wreio
tqs de Cimento São Cristóvão Ltda.
ns. 868.298 - 868.297 marca Tosa
Cancelem-se os registros.
N9 385.127 - Chaim Pup.
No 385.128 - Baron, Marchini & Foram mandados cancelar aa
Tranquillo Giannini S.A. IndúsPaa
Cia.
tentes abaixo mencionadas de acôr. tria de Instrumentos de Cordas --•
NO 385.129 - Elza Safra.
do com o Art. 22, § 10 do Código.
Oposição aos termos ris. 866.233 No 385.130 - F. Schmitt.
866.175 marca Ponteio.
Patentes:
Requerentes:
No 385.131 - João :Joaquim Sane Comércio S. A.
tana..
NO 78.643 - Ramon Zamora Y King Indústria
aos termos):
N 9365.135 - Amâncio João de 1Vlartinez de La Hidalga e José Vi- (oposição
N.9 865.593 - Marma Olking.
SOIM,
dal Ronda.
N.9 865.593 - marca Olking.
No 385.137 - Anesio A. Motta.
N9 78.757 - Robert Edwin HarN.9 866.927 - marca Kingsmen.
No ,385.141 - Benedito Honório tsock.
Mobilinea S. A. Indústria e Cu
Mieiro.
NO 78.771 - Francisco José Do,
No 385.142 - Indústria de Calça, mingues Y Bofill e Frederico A. aios)cio de Móveis (oposição aos terdos Chaim Ltda.
Uhlmann,
N.o 866.488 marca Tropilinea.
Ne
385.145 - Cieiro e Precisão NO 78.775 - Irmãos Rampazzo
N.0,266.488 - marca Tropilinea.
S.A.
Ltda.
N.9 866.488 - marca Tropilinea.
NO
78.858
Richardson.Merrell
NO 385.146 - W,L. Bandeira dè Inc.
S. A. Moinho Santista Indústrias
Mello.
(oposição aos .termas):
No
78.864.
Lanifício Inglês 5 A. Gerais
NO 385.147 - Distribuidora de
N.: 865.895 - 865.896 - marca PlAços e Ferramentas Ltda.
No 78.865 - Anthony Mushinsky e rilene.
NO 385.148 - Alberto Ferraira Ir- Victor Pricert.
The Singer Company (oposição aos
No 78.872 - Owens-Illinois °laza termos):
mãos.
Company.
N.9 864.504 - marça Sinco.
X9 385.150 - Lapidação de DiaNo 78.876 - Frederico Vanettl.
N.9 865.555 - marca 5 Solomaq.
mantes Antuerpia Ltda.
No 78.877 - Alfred Dietz,
Torque S. A: Indústria e Comer.,
No 385.151 - Porcelana Ana Ma- No
78.881 - Sara Studart Castro cio de Máquinas Elétricas (oposição
ria- Ltda.
ao tênno 867.273, marca Electrotorde Azevedo.
N° 385.152 --- Pôsto Cidade de
que).
Deus Ltda,
>I °Ui° Jndustrja.
Lastri S. A. Indústria de Artes
No 385.153 - Oficina de Enrola- N9 06.515 - Italplast indústria de Gráficas (oposição ao tênno 870.060,
marca
Lastro).
mentos Santa Rosa Ltda.
Artefatos Plásticos Ltda, CanceFiação Progresso S. A. (oposição
No 385.154 - Guilhermo Tolchi- lem-se 'as patentes.
ao termo 868.271, Marca Primavera),
nsky.
Rio, 12 de março de 1969
No 385.155 - José Benahri.
Libbs - Laboratório Industrial
No 385.158 - Metalúrgica Pirtube
Brasileira de Biologia e Síntese Ltda.
Oposições
Ltda.
- (oposição ao termo 865.306), mar.
No 385.159 - Londricofe Ltda. - Otto Baumgart Indústria e Co- ca Nestargel).
Inácio
S.A.
Oposição
aos
terDaniel Tatijewski (oposição ao terPadronização -e Comércio de Café. mos no
866.14_3 - 866.144 marca mo 865.554, marca Pic-Pic).
J Santos.
No 385,160
Maxoil.
_
Farbenfabriken Bayer Aktiengeset,
NO 385.161 = Transportes Ino
Societe Rhodiacetá - Oposição lsehaft (oposição ao têrmo n.9 865.282
Ltda.
aos termos no 869.572 marca Mar- marca Balar).
NO 385.182 - Urbanizadora União ga'
no 869.572 marca alargai.
Madel Manufatura de Produtos
Chapecoense Ltda.
Chesebrough-Pond'S Inc. - opo. Eletrônico s5. A. (oposição ao terNo 385.163 - Imobiliária Corsan siçãO ao termo no 864.003 marca C mo n.9 868.372, marca Madem).
Ltda.
Clinique.
Sinalco Aktiengesellscraft (oposição
-No 385.164 - Seriedade Ibaitiense Radio Bandeirantes S.A. terna° 864.002, marca Linionjal) •
de Automóveis Li2a.
sição ao termo no 843 81D marca aoR.
J. Reynolds Tobacco Co. topo.
NO 385.165 - Ricolfer Esquadrias Bandeirantes.
sição ao termo 866.809, marca Winsa
Enes Miguel Bumaruf - Oposição temi).
Metálicas Ltda.
No 385.166 - Frutas Segar Ltda. ao têrmo n9 864.527 marca Lord.
Móveis Cimo S. A. (oposição a8
Polenghi S.A. Indústria Bra.silei.
N9 385.167 -- Móveis Turla Ltda
870.611, marca Móveis Mimo) .
No 385.168 - Rodoviário Ara- ra de Produtos Alimentícios - opo- termo
Móveis Cimo 8. A. (oposição ao
sição ao termo no 865.680 marco
Çá, Ltda.
termo tr,812, -frase de propaganda:
Nenê.
NO 385.169 - Rose Valoa Caafec- Indústria de Óleos e Derivados Móveis Mimo, o Mimo dos Móveis).
ções Ltda.
Inoldesa S.A. - Oposição 1.o terno ela .de Urbanização de Curitiba
Urbs (oposição ao termo 870.733
No 385.170 - Maranduba Expar- n9 865.224 marca Oldesa.
tação e importação Ltda.
mancai S. A . Indús tria e Comér- marca Urbs).
NO 385.171 - Bar e Lanchas Eivo cio de M( faus em Po - Oposição ao
Cia. de Urbanização de Curitiba
Ltda.
ts,
n'
^,2 ai.raa Metalpó.
urbs (oposição Ore tOnno 870.734, lack

1756 Segunda-feira ~•••n•
17

VIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•

Março de 1969

Moda° de utilidade deferido
- Tesourão para cha- '
me d • eemprêsa -Urbs Administradoia Societe - des Usines Chimiqu.es Rho- pasNP 145.996
BRG.
ne For.l.anc (oposição ao termo n.9
Ltda.).
PjMilnle ftolRód r ), áoT.6a.
N. 146.485 - Grande porca auto- Yvmag
,narca Lidoflazil) .
Cia. Urnas Nacionais (oposição ao 869.4
N.9 152.971 - Cigarreira e isqueiro
Deu g Aktiengesellschaft (oposição bloqueada - United Shoe Machinery conjugados
termo 862.080, marca Carioquinha).
em uma só weça, em forDacio Egisto Ragazzo (oposição ao ao tônno 863.974, nome comercial. Corporation.
ma de revolver - Kurt Abraharn./
Dimaq Distribuidora de Máquinas
termo 854.001; marca Linjal) •
N. 149.494 - Grupo Distribuidor
Exigências
Dacio Egisto Ragazzo (oposição ao Agrícolas Ltda.
de flido motor para os automáticos
termo 854.002, marca Limonjal).
das máquinas de fazer café - José
Termos
com
exigências diversas
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opoMarlet Barrera.
a cumprir:
sição ao termo 853.869, marca Alvor).
Divisão-4a.Patentes
N. 149.697 - Sistema lógico emN,9 107.455 - Montecatini Societã
pregando núcleos magnéticos de traBretanha Ind. de Papéis Ltda. ale Per L'Industria IVIineraria
Gener
jeto inf¡ltiplo - Amp. Inc.
Rio, 12 de março de 1969
(oposição ao termo 863.947, marca
N.9 153.671 •- Nôvo dispositivo para e Chimica.
Bretanha) .
Privilégio de Invenção Deferido
a emissão' de originais hectográficos
Eletro Metalúrgica Abrasicos Salto
N. 109.387 - Ford 1‘1(ptor ComHanns Victor Trostli.
pany.
S. A. (oposição ao termo n. 9 868,159, N.9 149.258 - Processo para a solubilização de hidro XI-Etil-Celulose NP 153.187 - Processo de fabricaN. 110.517 - American Cyanamid
marca Emax Desingraxante).
Sociedade A ii ônim a Laboratórios Rayonier Incorpora-ted.
ção de bolas de borracha, latex, plás- Company.
Suarry (oposição ao termo 368.219, 14.9 150.360 - Aperfeiçoamtntos em ticos e similares e respectivo produ- N. 112.279 - Montecatini Societá
marca Geneal) .
-- Luiz Pinton.
Per L'Industria Mineraria
de mamona e amendoim toNP
São Paulo Alparatas S. A. (opo- abanadeiras
153.545 - Aperfeiçoamentos em Generale
Chimica
e Karl Ziegler.
anteparo de sementes e cascas pentes
e
sição ao termo 865.844, marca Per- com
para alisar cabelos - Quilhar_
- Indústria e Comércio Sasaza.ki Li- me Barbieri.
vest) .
N.9 115.670 - LIRC -- Laboratório
mitada.
N.9 153.585 - Chave magnética Italiani di Ricerca Chimica.
AB6-Rádio e Televisão S. A. NP
140.377
Dispositivo
Eletrôniauto-desligante
Marfan
Artefatos
Chemikche Werke
N.9 116.581
(oposição ao têrrno 867.630, marca co de contrôle e de comando para o
Huls Aktiengesellschaft. I
Elétricos Ltda..
Oro).
máquinas diversas,
Co.
ABC Rádio e Televisão S. A. ,- atendimento dede
N.9 150.006 - Processo e disposi- N.9 116.617 - W. R. Grace
prensas de estam- tivo
(oposições aos têrmos 866.206; marca principalmente
para
revelar
imagens
electrostáN.
120.593
Montecatini
Societá.
pagem - Societé Anonyme Das Usi- ticas latentes - Kalle Aktiengesells- Per L'Industria, Minerari g e Chimica
Ouro Velho - têrmo 867.632, marca nes
Chausson.
Oro).
e Karl Ziegler.
141.794 -- Uni receptor de rá- chaft.
Lanifício Sulriograndense S. A. - dioNP
N. 150.094 - Aparelho vaporiza- N.9 126.648 - Extractin Continue
para emprego em sis- dor
(oposição ao termo 865.111, marca temaapropriado
eletrostático - Ransburg Elec- de Smet.
de rnodu),ação de freqüência moYop'Ala). .
Corp.
naural-estereofônico e processo para tro-Coating
N.9 128.934 - Farbwerke Hoechst
Lanifício Sulriograndense S. A. - recepção
NP'
150.242 - Processo para a fa- Aktiengesellschaft
do
dito
sistema
de
modulaVorm, Meister Lu_
(Oposição ao termo 865.112, marca ção de freqüência monaural-estereo, bricação de matrizes de impressão e
gIs Bruning.
cius
Youp'Ala)..
do
material
para
sua
execução
fônico - Zenith Rádio Corp.
Aktiengesellschaft.
N. 130.730 - Spenc4r Chernical
Técnica Industrial Wap Ltda. (o po- NP 143.473 - Sistema elétrico - Kalle
N.9 153.737 - Aperfeiçoamentos em Company.
sição ao t(rmo 868.985, marca Emble- Philo° Corporation.
gabinete de refrigerador incluindo N. 131.186 - G. Mazoni S.P.A.'
mática).
N. 144.188 -- Circuito de saída meios espaçadores melhorados - GeCia. Teperman de Estofamentos - para
N. 131.428 - Dr. Cari Burk.
responsivo a condi- neral Electric Company.
(oposição ao termo 867.385, marca ções dispositivo
N.9 153.626 - Philips Petroleum
ou circunstâncias externas, cirRelax).
NP 153.772 - Processo para pro- Company.
adaptado para distinguir entre duzir
Domus Construtora Ltda. (oposi- cuito
exatamente
uma
superfície
de
autênticos e sinais de ruidos revolução abrasiva - Champion N.9 154.636 - Miller Brewing Comção ào têrmo 8$8.349, marca Domus). sinais
pany.
duma fonte para fornecer potência Spark
Willys Overland do Brasil S. A. útil
Plug Company.
uma carga e circuito de saída NP 161.161
N.9 156.961 - Baxter faboratoires
Indústria e Comércio (oposição ao paraa detetor
Aperfeiçoamentos
indutivo de rodas -- em latas com tampa cravada - Me-- Inc.
,
termo 870.037, marca Itamarati).
Westinghouse
Air
Brake
Company.
The Coca Cola Co. (oposição ao
taliagica Heleny S. A. Indústria e N. 164.189 - Enrique J. McCarthy e Enzo J. Ramirez.
termo 863.624, marca Americola) .
NP 144.227 - Aperfeiçoamento em Comércio.
N.9 168.647 - Paulo Labutti.
atuador
rotativo
de
interruptor
165.907
Um
recipiente
inN.9
Sistema Arquitetura e Construções
violável - Sebastião Siassi.
N. 169.043 - McPlastl S. A. InLtda. (oposição ao termo n. 9 861.966, General Electric Company.
dústria e Comércio.
marca Sistema) .
N. 170.836 ..- Eastulan Kodak
Estabelecimentos Moro S. A. Company.
(oposição ao terin;) 863.638, marca
N.9 170.837 - Eastnii.an Kodak
Moro).
Company.
Centro Comercial Santa Maria S.
MÉDICOS
A. (oposição ao termo 863..7,57, marN. 171.027 - Société Rhodiaceta.
ca Pepe).
Ns. 173.408 - 173.409 173.410 Centro Comercial Santa Maria S.
FARMACÊUTICOS
173.411
- Takenaka S. +. ImportaA. (oposição ao termo 863.755, marca
dora
e Exportadora.
Pepe).
N.9 148.647 - Cirei S. A.
Casa Systema Ltda. (oposição ao
DENTISTAS'
termo 860.858, marca Sistema).
NP 150.571 - Standaid Electrics
S. A.
Radical S. A. Produtos Químicos
N.9138.262 - Baxter ;_,aboratoires.
VETERINÁRIOS
(oposição ao termo 865.782, marca
Inc. .
Radical).
N. 140.062 - 140.064 - J. R.
Editora Comunicação S. A. (opoGelgy S. A.
sição ao térmo 869.421, marca Comunicação de Massa).
NP 140.531 - Zaidan-Hojin Nihon
Kosei Busshirtsu GakujyMsu Kyogi.
Fábrizio Fasano & Cia. Ltda. kai
e Karen Kagaku Kabushiki
(oposição ao termo 863.897, marca
Kaisha.
I
Pierre Roland).
N.9 140.6887 - Dr. G. W. Kuhl.
Indústria e Corriércio de Sucos e
Conservas Ltda. (aposições aos terN.9 140.852 - Imperiál Chemical
Divulgação 119 1.075
mos 864.952 ,marca LimoLjal - terIndustries Limited.
mo 864.001, marca Linhal - têrmo
N.9 142.614 - Dentsplyl(Austrália
864.000, marca Sajal - termo 863.999,
Proprietary Limited.
PREÇO:
NCr$
0,60
marca Manjai).
N.9 145.379 -- Dr. Odoilante Octavio Tavano.
Primavera Confecções S. A. (opa
sição ao têrmo 862.271, marca PriNP 151.141 - MontecÁni Societá
mavera).
Generale Per L'Industria Mineraria
Á VENDA
Prosanil Embalagens Impressas Lie Chimica.
mitada (oposição-ao termo 869.905 N.Q. 152.538 - The Go4dyear Tire
marca Prosanit).
Na Guanabara
e Rubber Company.
Ouriço S. A. Indústria e Comércio
NP 158.779 - Farberif abriken
(oposição ao termo 861.489, marca
Avenida Rodrigues Alves n 9 1
Bayer Aktiengesellschaft. I
Piau).
NP 162.569 - Dr. SalVator EvanAgencia 1h
Editôra Arter-ova Ltda. (oposição
gelista da Silva.
ao termo 872.056, marca Arte Nova).
• NP 167.925 - Adolpho GoldensSão Paulo Alpargatas S. A. (opoMinistério da Fazenda
tein.
sição ao termo 865.921; marca De
Kalaf).
N.9 167.968 - Merck & ICo. Inc.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeolso Postal
Isnard & Cia. S. A. Comercio e
167.984 - Farbwerke Hoechst
•
Indústria (oposiçã oao termo n,9
Aktiengesellschaft Vorm Nfeister Lu- •
868.991, título Auto Pôsto Vitória).
oitis & Bruning.
Em Brasília
Lsnard th Cia. S. A Comércio e
NP 168.008 - Merck & ICo. Inc.
Indústria (oposição ao têrmo 867.859,
NP 170.429 - N. V. Organon.
Na
sede
do
D
.I.N.
marca Vitória).
BkyOy nnnB
Aços Anhanguera S. A. (aposição
N9 170.441 - Th.e Wellocome
ao termo 870.073, marca AnhangueFoundation Lirnited.
ta)
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ARQUIVAMENTO

Foram Mandados Arquivar 'os
Processos:
N9 164.695 - 164.696 -- Enchi Sago.
Z1.9 165.353 - Ernesto Emanuele
Enrico Galgar.
N9 165.798 - Cacillo Poggi de
Araujo.
N9 165.835 - Rubens La.marca,
N9 165.921 - José Fernandes Coimbra,
N9 165.925 - Jósé Fernandes Coimbra,
N9 165.936 - José Barbosa de Oliveira.
N9 165.938 - Kinrokuro Iwata.
N9 165.964 - Antônio Maria Pires.
N9 166.399 - noir-ft David Smith.
N9 166.463 - Augusto Gardini.
N9 166.469 - Waldomiro Cosentini.
N 166.580 - gata Clara Lisbet
Wiebe.
N9 166.603 - Mekalurgica Ema
S.A.
N9 166.663 - José Fernandes Coimbra.
N9 166.686 - Lin A Ho.
• 1n11? 166.689
Toshiaki Yamaguchi.
N9 166.690
Toshiaki Ya. maguchi.
N9 166.703 - Fabrica de Maquinas
de Lavar Roupas Wepech Ltda.
N9 166.710 - Industria e Comerelo de Peças para Autos Qualty Ltda.
N9 166.724 - Milan M. Popoivic.
N9 166.727 - Leonira Ricciardr
Pontes.
N9 166.729 - Yoshitaka Hort
N9 166.756 - Hans Helmut Hahn.
N9 166.769 - Julio Fraga de Campos.
N9 166.855 - 'Filex S.A. União
Sul Americana de Produtos Elasticos.
W 166.859 - Mitsuharu Shiõtsuka.
N9 166.890 - Calixto Teixeira.
N. 166.896 - João Pedro Matrias.
N9 167.018 - Jacob Leme.
N9 167.178 - Valmet Oy.
N9 167.184 - Valmet Oy.
N9 167.214 - Arbino Giusepe Cesare.
N9 167.307 - Plane Grumbach.
Onofre dos Santos.
N9 167,371
N9 167.376 - Aladin° Paint.
N9 167.416 - Aldomiro Muracchi,

ni.

149 167.463 - Atur Fischer..
m
N9167 t-lun.
N9 167. 477 - Pierre Arthur Cam.
ps.
N9 167.590 - Hugo Neu ('orporation.
Monsanto Company.
N9 167.623
Edmar de Carvalho
N9 167.846
Alvas,
N9 167.963 - Claudlonor de, Abreu
e Waldyr Soares de Abreu.
N9 167.994 - HeIcio França dos
Santos.
N9 168.076 - Natalino Calabria.
N9 168.094 - Marin°, Lopes.
Heraldo Maciel San.
N . 168.157
chez.
N9 168.159 - Renato Prado.
N9 168.188 - Mototaro Arai.
N9 168.190 - Holstein & Kappert
Maschinenfabr ik Phonix.
N9 168.192 - Susumu Kuneko.
N9 168.214 - Estanislau Meliunas.
N 9168.218 - Alexandre Lisnik.
N9 168.249 - Cassio Murillo Pau-,
liello Elias.
N9 168.300 - Nelson Jarvis Waterbury.
Helio Fava..
N9 168.326
Ameropa Industrias
N9 168.327
Plásticas Ltda •
Ameropa Industrias
N9 168.328
Plásticas Ltda
N. 168.377 - Tadataka Nakashima.,

DIARIO OFICI.A. "(Seção
N9 168.378 - Antônio Romero Mar.
tinas.
N9 168.402 - Nicolino Guimarães
Moleira.
N9 168.404 - Henrique Jurianski.
N9 168.406 - Antônio de Miranda
Ribas.
N9 168.407 - Masahide Baba.
N9 168.408 - Ragnar T. Rangdag.
N9 168.411 --"JOSé Marques Per.
reira,
N9 168.493 - 168.494 - Francisco
Rabi.
N9 168.496 - 168.497 - Nicolino
Guimarães Moreira.
N9 168.500 - Wandyr Coimbra
Garcia.
W168.503 .-- 168.512 - Elichi Sago.
N9 171.778 - Electric Reduction
Company of Canada Ltd. - Arguivem-s-e os Plocessos.
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Março de 7 2. J9 12,5

blicado em 22.665, estabelecido no 14
clichê publicado elo 23.8.65, es.
Rio de Janeiro.
tabei..cido em São Pauto.
N.9 686.772 - Plakson Poliplast N.9 687.890 - Marmitex - Marmt.
Indústrias Reunidas Plakson Poli- tex Indústria e Com •k:io de Embaplast Ltda. - cl. 28 - clichê publi- lagem para Refeições Ltda. - cl. 28
cado em 22.6.65.
- clichê publicado em 28.6.65, esta..
N.9 686.872 - Terizidona - Bracco belecido em São Paulo.
Indústria Chimica S. P. A. - cl. 3
N.9 687.891 - Marmitex - Marmi.
- Clichê publicado em 23.6.65, esta-- tex Indústria e Comércio de Embabelecido na Itália.
lagem para Refeições Ltda. - el. 41
N.9 688.873 - Tezizidonum - Brac- - clichê publicado em 28.6.65, esta..
co Indústria Chimica S. P. A. - belecido em São Paulo.
el. 3 - clichê publicado em 23.6.65,
N.9 587.892 - Itatiaia - Itatiaia
estabelecido na' Itália.
S. A. Veículos Motores e Peças
N.9 686.940 - Monterrey - Ame- cl. 6 - clichê publicado em 28.6.65.!.
rican Smeltbn And Refining ComN,9 687.911 - Caravela - Associa.pany - el. 5 - clichê publicado em ção dos Servidores da Costeira - A.23.6.65.
S. C. - cl. 32 - clichê publicado em
N. 686.942 - Corcel - Brasinca S. 28.6.65, estabelecido no Rio de JaA. Ferramentaria Carracerias Veículos neiro.
- cl. 21 clichê publicado em 23 de
N.9 687.942 - Emblemática junho de 1965.
cora Indústria e Comércio Ltda. ---I
Eufh In- cl. 25 - 32 - 36 - clichê publicaN. 687.583 - Eufra
dústria e Comércio de Metais Ltda. do eni 28.6.65, estabelecido em São
- el. 5 - clichê publicado em 24-de Paulo.
RETIFICAÇÃO DE CLICHÉS
junho de 1965, estabelecido no Rio de
N.9 687.949 Avestruz - Zeus S.
Janeiro.
A. Indústria Mecânica - cl. 40 -MI
N9 606.802 -- Lojas Gonçalves N. 687.668 - União Brasileira - clichê publicado em 28.6.65.
Lojas Gonçalves Ltda. - cl 8-9 N.9 688.017 - Armes - .E.etro Ar..
clichê publicado em 6-12-64 estabe- Instalações Comerciais União Brasileira Ltda. - cl. 8 - clichê publica- mes Indústria e Comércio Ltda. lecido em Parâná.
cl. 3 - clichê publicado eni 28.6,65,
N9 606.803 - Rodemar - Rodemar do em 25.6.65.
N.9 687.698 -- Paiol Empreendi- estabelecido no Rio de Janeiro.
Ltda, Comerei° de Café - cl 33-41 - mentos
N.9 688.019 - Conserve -- Conser.
Ltda. - Paiol Empreendiclichê publicado em 6-12-63 estabe- mentos Ltda.
- clichê publicado em ve - Construções e Serviços de Enlecido em Paraná,
genharia Ltda. - cl. 38 - clichê
_ N9 606.836 - Mar-Usa Represen- 25.6.65.
N.9 687.699 - Gestavit Labs. publicado em 28.6.65, estabelecido ern
tações - Creusa Pinto NNtiviclade Organon do Brasil Ltda. - cl. 3'- São Paulo.
Alcorn1 - cl 33 - clichê publicado clichê publicado em 25.6.65.
N. 688.024 - Nilza - Farmácia
em 6-12-63.
N.9 687.700 - Gestavit - Lab. Or, Nilza Ltda. - cl. 3 - clichê publiN9 606.993 - San Marino Attilio ganon do Brasil Ltda. - cl. 2 - cado em 28.6.65 ,estabelecido no Rio
de Janeiro.
Gaetano Grosso - cl 36 - clichê clichê publicado em 25.6.65.
N.9 688.135 - Neblina - Indústria
N. 688.707 - Berlitz - Société Inpublicado em 9-12-63.
N9 617.866- - Eckner - Paulo ternationale des Ecoles Berlitz - cl. e Comércio Guaiany S. A. - cl.
Eckenr Lisboa - cl 3 - clichê pu- 8 - clichê publicado em 2.7.65.
- clichê publicado em 29.6.65, esN.9 687..712 - Panai - Panai In- tabelecido
bIrcado em 23-3-64.
em São Paulo.
N9 606.992 - Licorno - Attilio dúdstria Textil Ltda. - cl. 23 - cliN,9 688.145 - Café Neto - Neto &
Gaetano Grosso - cl 36 --e
, clichê chê publicado em 25.6.65, estabeleci- Cia. Ltda. cl. 41 - clichê publido em São Paulo.
publicado em 9-12-63.
cado em 2N6.65.
N9 618.140 - Agrobraz - Guido
N.9 688.716 -- Agência Meridional
N.9 688.1 - Reembra - Pedro
Frederico João Pabst - cl 7 - cli- de Marcas e Patentes - Antonio Eduardo
de Oliveira - cl. 32 Buiar - ci. 33 - clichê publicado chê publicado
chê publicado em 24-3-64.
em 30.6.65, estabeleciem 5.7.65.
do no Rio de Janeiro.
N9 686.195 - Feira de Bebidas
N.9 688.720 - Café Jupira - SouN.9
688.197 - Planbrás
Ltda. - Feira de Bebidas Bandal. za & Teles el. 41 - clichê publirante Ltda. - clichê publicado em cado em 5.7.65, estabelecido em Per- brás Cia. Brasileira de Planejamen.
tos
cl. 2 - clichê publicado em
18-6-65 - estabelecido no D. F.
nambuco.
estabelecido em São Paulo.
N9 686.237 - Dci Grito - Oficina
N.9 688.750 - Van Larnmerren & 30.6.65,
N.9 688.198 - Planbrás - PlanbráS
Eletrônica do Grifo Ltda. - cl 8 - Cia. Ltda. - Vau Lammerren & Cia, Cia.
de Planejamentos
Ltda. - clichê publicado em 5..7.65. cl. f -Brasileira
clichê publicado em 21-6-65:
clichê publicado em 30.6.65.
N. 688.756 - Ampli-Wanda N9 686.306 - Emblematica - Vic..
N°688.200 -- Planbrás - Planbrás
tor Roianier - cl 13 - clichê publi- Lab. Fotográfico Wanda Ltda. -- cl. Cia. Brasileira de Planejamentos -,
cado em 21-6-65 - estabelecido em. 8 - clichê publicado em 5.7.65.
el. 8 - clichê publicado em 30.6.65,
N.9 688.783 - Salnova - Cerebos
N.9 688.199 - Planbrás Rio de Janeiro.
Foods
Limited
cl.
41
clichê
puIV 686.307 - - Emblemática - Via- blicado em 5.7.65, estabelecido na - Cia. Brasileira de Planejamentos
- cl. 7 -,- clichê publicado em 30 de
tor Rozanier cl. 13 - clichê pu- Inglaterra.
junl-- de 1965, estabelecido em São
blicado em 21.6 15, estabelecido no
Rio de Janeiro.
N.9 687.797 - Monetária - Agên- Paulo.
N, 9 688.201 - Planbrás - Planbrás
N.9 686.309 - Só Camisas Alan - cia Distribuidora de Títulos e ValeiAlan Camisaria e Confecções - cl. res - Monetária - Agência Distri- - Cia. Brasileira de Planejamentos
cl. 11 - clichê publicado em 30 de
36 - clichê publicado em 21-6265.
buidora de Títulos e Valores Ltda.
- cl. 33- 50 - clichê publicado em junho de 1965, estabelecido em Sã3
N.9 686.358 - Travei Ltda. - Tra- 25.6.65.
Paulo.
vei Ltda. - clichê publicado em 21
N.' 088.202
de junho de 196.1.
Planbrás - Planbrás,
. N.9 688.81. -- Esperança - OraraN.9 686.430 - Atalho - Sydemy - ge Esperança Ltda. - cl. 38 - cli- - Cia. Brasileira de Planejamentos
- cl. 21 - clichê publicado em 30
Editôra Publicidade Ltda. - cl. 32 chê publicado em 5.7.65.
- clichê publicado em 21-6.65.
N.9 688.863 - Barra Bonita - Ce- de junho de 1965, estabelecido em S.
N.9 686.454 - Gel-Fix --Bozzano realista Barra Bonita Ltda. - cl. Paulo.
N.9 688.203 - Planbrás - PlanbláS
S. A. Comercial Industrial e Impor- 41 - clichê publicado em 5.7.65, es- Cia. Brasileira de Planejamen'Jos
tadora - cl. 48 - clichê publicado tabelecido em S. Paulo.
cl 28 - clichê publicado em 30
em 21.6.65.
Scarbon - Scarbon de junho
N.9 687.86S
de 1965, estabelecido em S.
N.9 686.4'64 - Kosmos - Hospeda- - Comércio Indústria e Representa- Paulo.
gens Kosmos Ltda. - cl. 38 - cli, ções Ltda. - cl. 17 - clichê publiN.9 688.203
Planbrás - Planbrás
chê publicado em 21.6.65.
cado em 28.6.65.
N.9 686.492 - D'Affer Fundo - .N.9 688.872 - Faircron - Marcos - Cia. Brasileira de PlanejamentM
D'Affer S. A. - el. 38 - clichê pu- Neutenedjian - cl. 24 - clichê pu- - ci. 28 - clichê publicado em 30
de junho de 1965, estabelecido em S.
blicado em 21.6.65.
blicado em 5.7.65.
N, 9 686.514 - NIur - Artefatos de
N.
687.885
Marmitex
MarCouro Uur Ltda. - cl. 35 --- clichê mitex Indústria e Comércio de EmN. 688.204 - Planbrás - PlanJrás
publicado em 21.6.65.
Cia. Brasileira de Planejamento.%
balagem para Refeições Ltda. - cl. - cl.
- clichê publicado em 30 de
N.9 686.558 - Pronavel Prona- 8 - clichê publicado em 28.6.65, es- -junho39
de 1965; estabelecido em São
vel - Promotora Nacional de Ven- tabelecido em São Paulo.
Paulo.
das Ltda. - cl. 33 - clichê publiN. 687.888 - Marmitex - Marmi- Republicação: Diretor-Geral - Divicado em 22.6.65, estabelecido no Rio tex
Indústria e Comércio de EmbaG. do Sul.
sões - Serviços - Seções
cl. 11
lagem para /Afeições Ltda.
N.9 686.650 - Perfilite - Inds.
clichê publicado e m28.6.65, estaExpediente de 12 de Março de 1969
Reunidas Vidrobrás Ltda. - el. 14 belecido' em São Paulo.
Marcas Deferidas
-- clichê publicado em 22.6.65, esN» 687.889 -- Marmitex - Martabelecido em S. Paulo. •
598.239
- Delfilon
N.9
• , rnite:z Indústra e Comércio 'de Em- Comércio
N.9 6886.754 - Singra -e Indústria S. A. - el. 23..
Refeições
Ltda.
cl.
balagem
para
el.
C
eliclie
pu-I
Singra Ltda.
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Indústria Mecânica Fibrasil 8. A. N9 405.975 - Perhando da Silva
Nome Comercial Deferido
N.9 589.023 - Filmonac - Cia. 1110- Registro 390.155.
Nacional - el. 8 - (com 1..7, 9 607.335. - Emprêsa de Trans- --(transf. para seu nome da marca Carrilho
No 613.322 - Indlisquima S. A.
exclusão de "suas partes integram- poites Taxi Ltda. - Emprêsa de Marvic. têrmo 603.440).
Indústria e Comércio - Registro
tes").
Transportes Tari Ltda. -- Art. 93 D. Brandão S. A. Comércio e In- no 390.726.
dústria
de
Produtos
Farmacêuticos
2.
n.
9
N.9 613.567 - Datrion - Manches(alt, de nome do titular na marca NO 614.267 - Risel, S. A. Comérter Bebidas Ltda. -- el. 43.
Indústria - Registro 390.743.
NP 456.479 - Suptima - Agfa. - Titulo de Estabelecimento Deferido Neurofortan, térmo 607.854). e Co- cio e614.467
- Zarcoin Comércio \o
N9
Neolar Imóveis Administração
el. 8.
N.9 600.201 - A Vedete - Silva &
Gevaert Aktiengesellschaft
el. 36 - Art. 97 n. 9 1. mércio Ltda. (transf. para seu nome Indústria Ltda. - Ftegistro 390.746.
Cia.
Ltda.
N. 460.633 - Topobrás - Topo.
da Marca Neozilar, têrmo 619.836).
NO 614.242 - Risel S. A. ComérMarcas Indeferidas
brás -- Topográfica Brasileira Ltda.
cio e Indústria - Registro 391.099.
Recursos
Interpostos
- el. 38.
N9 614.259.- Risel S. A. ComérN.Y 604.523 - Sulpirin - LaboraNP 479,774 - Texaparas - Taxa. tório
Canaclian Hoechst Limited - (no cio e Indústria -- Registro 391.106.
S.
Farmacêutico
Internacional
paras Importadora e Exportadora Li- A. - el. 3.
_recurso interposto ao deferimento do N9 614.273 - Produtos Alimentícios
mitada - cl. 23,
Salmar Ltda. - RegiStro 391.108.
Itèrmo 455.935, marca Leodanyl).
449.415 - Marajó FT - FábriSolar Indústria de Produtos para No 573.484 - Itivbli Automóveis
N. 480.171 - Taquatinga - Re- caN.9
de Máquikias Raimann S. A - Calçados tLda. (no recurso interpos- Ltda. - Registro 391.,127.
presentações e Importação Taquatin. el. 6.
to ao deferimento do termo 507.837, No 591.399 - Marialva Guimarães
ga Ltda. - el. 38.
•
de Mello - Reg]stro 391.131.
N.9 480.818 - Mitswi Bussaii
N.9 605.092 - Vip - Carlos Azava- marca Polar Freezing).
2n1itsui & Co., Limited - el. 44.
doRepresentações e Comércio Ltda.
Olin Mathieson Chemical Corpora, No 598.606 - intónio Macedo
- el. 42.
tion (no recurso interposto ao indefe- Ribeiro -- Registro 39 .134.
NP 480.820 - Mitsui Bussan
Mitsui & Co. Limited - cl. 46.
Título de Estabelecimento Indeferido rimento do térmo 511.089, marca NO 600.284 - Nogueira, Nogueira
Menserene).
Cia. Ltda. - Registro 391.135.
N.9 480.823 - Mitsui Bussan
N.9 . 582.956 - Criações La BarcaMitsui & Co., Limited - cl. 49.
Confecções Prindipe de Galles Li- N9 610.530 - 4inteci Empresa Técrolla Comércio e Indústria de Arte- mitada
(no recurso interposto ao de- nica de Assistência Cbmercial Ltda.
N.o 506.947 - Emblemática - fatos de Tecidos - Criações La BarRegistro 391.146.
Atlanta S. A. Balas e Caramelos - carolla Comércio e Indústria de Ar- ferimento do termo 532.074, marca - No
593.748 1- C. fl. Boehringer
el. 41. - (conside,rando "menta" to- tefatos de Tecidos Ltda. - cl. 22, Príncipe de Gales).
Sohn - Registro 391.174.
dos o sartigos reivindicados) ,
23, 24 e 38.
Notificação
NO 609.898 - A. Mazzei Indústria
N.9 554.796 - Constran - Cons.
Frase de Propaganda Indeferida
Ficam os requerentes abaixo men- e Comércio - Registre 391.215.
truções e Transportes Constran Liconvidado sa comparecer a No 59'8.582 - Ferlaçb Ferro LamiN.9 580.197 - Só garbo tem, só cionados
.
mitada - cl. 4.
vende assim - Lojas Garbo de este Departamento, no prazo de 90 nados e Aço Comélo e Indústria
N.9 571.464 - Vanguarda - Equi_ garbo
Registro 390. 88.
S. A. - els. 13 - 30 - 35 dias, a fim de efetuar o pagamento Ltda.
pamentos Vanguarda Ltda. - cl. 31 Roupas
da taxa final e retirar o certificado, NO 585.704 - Pan Brasil Encomen- 36 e 38, 25.
--- (na el. 10).
de acôrdo com o Decreto n.0 254, de das Aéreas Ltda. - Registro 390.853.
e alterações de nome 28.2.67.
N.9 586.607 - Melodisc - Lojas Transferências
No 587.341 - Rádio Horizonte Lido
titular
de
processos
Melodisc Ltda. - el. 8.
NP 598.744
Mussi Ferreira & mitada - Registro ,396.859.
N.o 589.747 - Resistol - Drew
Foram mandadas anotas nos pro- Cia. Ltda. - Reg. 390.636.
N9 610.291 - QIF Química InProdutos Químicos Ltda. - cl. 41. cessos abaixo mencionados as seguintercontinental Farmacêutica Ltda. NP
599.727
Associação
Brasileira
390.875.
N. 596.341 - Malherbe - Dr. tes transferências e alterações de no- dos Fabricantes de Latas - Reg. n.9 Registro
No 611.272 - Tortuga Cia. ZootecRaul Gotilla - cl. 35 - (com exclu- me do titular de processos:
390.639.
são de almofadas de couro).
Comercial Santo Tirso Ltda.
N. O 600.975 - Café e Bar Nõbrega nica Agrária - Registo 390.883,
(transf. para seu nome da marca Ltda. - Reg. 389.252.
NO 611.280 -Tortugra Cia. ZootecN. 596.720 Andreza- Francis- Garrafão
nP 309.736).
Agrária - Registro 390.884.
co de Mattos Souza - el. 41 N.9 590.073 - Cia. Geral de Indtis- nica
NO 611.498 - Organilação Jequitay
(como marca genérica).
AngaráAdministração de Bens Li- tilas - Reg. 390.557.
de„ Artigos Domésticos' e Materiais
- (transf. para seu nome da N.9 479.025 - Farmácia Marcial Elétricos
NP 447.810 - Nordestina -- S. A. mitada
Ltda. -.Registro 390.1i88.
marca Angará, termo 597.050).
Ltda. - Reg. 390.429.
Moinho Inglês - cl. 31.
No 611.592 - Irmão W Aguilar ImNP 483.987 - Veludo /Branco
portações e RepresentaçÕes Ltda. -Moinho Pontagrossense Indústria e
Registro áa
0.891,
Comércio S. A. - el. 41.
No 392.309 - Sady Slcias S. ts.
N.9 579.823 - Hldro-Pac Pro-Registro
390.895.
amianto Importação e Comércio S.A.
- el. 16.
NO 445.768 - Importa'çáo e Exportação
OceancentUryco Ltda. = ReN. 588.342 - Sant Tropez - Jorge
gistro 390.896.
Alkaim Cabral - cl. 48.
PARA FINS FILANTRÓPICOS
NO 446.225 - Socimbra Comercial
N. 594.880 - Vinil par - Vinile Imobiliária Brasileira 4t.cIa. - Replast Artefatos de Materiais Plásticos
gistro 390.897.
Anti Corrosivos Ltda. - el. 28.
No 565.847 - De Migus Comércio
Decreto-lei n4 64 - de 21 - 11 - 1964
N. 597.540 - Sedabel - Spumar
e Indústria de Roupas . A. - ReEspuma de Nylon S. A. Indústria e
gistro 390.901. Decreto a9 62,838 - de 6-6-1968
Comércio - cl. 36 - (com exclusão
No 602.714 - Meson Engenharia
de leques).
Ltda. - Registro 390.918.
No .603.015 - Urba Indústria
stria e CoN. 597.567 - Hoechst m ércio de Auto Peças tda. - Rewerke H o ec h s t Aktienbesellschaft
gistro 390.916.
Vorm. Meister Lucius & Bruning
cl. 10.
DIVULGAÇÃO N I' 1.055
N9 603.319 - Spumar Espuma de
Nylon S. A. Indústria e Comércio
N. 599.743 - Biohess - Degremont
- Registro 390.919.
Rein S. A. Engenharia, Saneamento
No 603.430 - Edições pelicano Lie Tratamento de Agua e Engenheiro
PRE4,j):
ISCr$
or.30
mitada - Registro 390.922.
Sanitarista Max Lothar Hess - el. 8.
No 603.685 -Tortuga Cia. ZootecN. 601.849 - Unibom - Unibom
nica Agrária - Registro 890.924.
S. A. Indústria e Comércio - cl. 46.
NO 610.346 - Química *Si'almye S. A.
N. 602.243 - Figurativa. - Ciba
- Registro 390.930.
Societe Anonyrne - 1 - (com
NO 610.487 - Jorger Eduardo Higexclusão dos artigos indicados pela
A VENDA
gins - 'Registro 390.931,
seção)
No 611.207 - Química Valine
NP 602.875 -.Lay - Indústrias
S. A. - Registro 390.937,
No Guanabara
Químicas Planetarium Ltda. - cl. 2.
N9 493.887- Industri4 MadeireiN.9 602.915 - Mapa Tour - CarAvenida Rodriguez Alves n/ I
toeráfica F. Dei Nero S. A. -cl. 25.
ra Ltda. - Registro 390 943,
No 578.569 - Material de Cons-.
N.9 602.916 - Guia Tour - Cartatruç5,o Vila Valqueire Lt a. - Regráfica F. Dei Nero S. A. - cl. 32.
Agencia I:
gistro 390.948.
N.9 604.174 - Gesamil - J. R.
Geigy S. A. - cl. 2 (com exclusão
No 582.377 - Depósito de MateMinistério da Faseado
de preparados para exterminar parariais para Construção Paratodos Lisitas em homem).
mitada - Registro 390.949.
No 611.115 - Intermiess S. A.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
N.9 611.341 - Itor - Otto Felts de
Agência Brasileira de Notleias - ReLa Roca - cl. 17 - (menos para
g'stro 390.967.
"bases para recutárias").
Em Brasilla
No 612.635 - Serpro Se4viços ProSinal de Propaganda .ócferido
toquirnicla

SORTEIOS

1

NP 503.239 - SS o salto compacto
das elegantes do mundo - Indústria
de Saltos Schmidt S. A. - el. 11 26 - 28 - 35 e 36 -- Art. 101.

Na sede do
311n5•110.4

mocionais Ltda. - Registo 390.972.
No 612.702 - Denver M gazine Limitada, - Registro 390.973;
N9 614.244 - R:sei S. A. Comércio e Indústria - Registro 390.979.

•
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Oiversat
Ift 809.475 Fibras Sintéticas VVerner Lehmann
Opoente' do ças, Guarda-Móveis - Opoente da
Yasmina S. A. Indústria e Comer- termo 810.669.
têrmo 810.954.
Foram mandados cancelar de aceor- cio.
NO 810.67 - Serralheria e Merdo com o art. 110 do código os re- N9 809.476 - Fibras Sintéticas cearia Farroupilha Ltda.
No 810.955 - Transportes e Terágistros abaixo.
Santo Antônio Ltda. - EmprèYasmina S. A. • Indústria e Comer- S.A. Mercantil de Ferro e Aço mo
No 383.177
Parificadora Vila do.
sa
Santo Antônio S.A Mudanças,
Samefa - Opoente do têrmo 810.672. Transportes,
Verde Ltda.
Guarda Móvei ,. No 810.707 - Fábrica de Biscoitos Opoente do termo
N9 383,139- - Indasiria e Comés.clo NO 809.477
Fibras Sintéticas São
810.955
Benedito
Ltda.
Yasmina S. A. Indústria e Comerde Desidratados S. A. Icomer.
No
Padaria
São
Benedito
Ltda.
-810.956
810.957
- 910.953
cio.
NO 383./7-6 - 1
4. Simonsen e
- 810.959 - 810.960 - 810 aS1 N9 809.479 - Fibras Sintéticas Opoente da têrmo 810.707.
Filhos S. A. lasportaçáo e Expor- Yasmina S. A. Indústria e Comer- No 810.712 , - Irani Margarida Pe- Transportes e Turismo Santo Antôtação.
nio Ltda. - Enaprêsa Santo Ante).
cio.
Novaes.
N9 383.800 - Textil Paulinia Ltda. NO 809.480 - Fibras Sintéticas razia
nio S.A. Mudanças, Pranspotaes o
Sinhá
Enxovais
Ltda.
-opoente
NO 383.824 - Tanis Móveis e arti- Yasmina S. A. Indústria e Coraér- do termo 810.712.
Guarda Móveis - opoente loa stara
gos Metro Domésticos Ltda.
mos 810.956 - 810.957 - 310 958
cio.
daO.
810.730
Enxugador
P/astec
N9 383.938 - Pequiá ' Indassk ia de
810.959 - 810.960 - 810.961.
Facas Ltda
NO '809.481 - Fibras Sintéticas LtN
Na 809.096 a- Moinho E.ebanga
Tintas
Ypiranga
S.A.
Opoente
No 383.987
Ltda.
", João Caras Biten- Yasmina. S. A. Indústria e Comér- do termo 810.730.
cio.
•
court da Corra.
Ne 810.734 - Centro de Ssrviços Notificação paru pagamento aos
NO 809.589
Maria Marques. de Petroleste
No 384411 - Lestribuidora, de Sá.
Ltda.
devidas taxas e outras exigências
Produtos Farmacenbias Arariboia Li- N9 309 593 - Lois Geraldine Ka- Ileso Brasileira de Petróleo S.A.
diversas
mitada.
- Opoente cio têrmo 810.734.nigan.
809.213 - Lojas Delmo Ltda.
No 384.017 - Ductor Comércio Iris- NO 809.603 - Casa Mirou Jóias e NO 810.743 - Brinquedos Aradaa N9
No 808.772 - Pague Pouco Super,
talacões e Eagenharia.
Ltda.'
Confecções Ltda.
Ltda,
NO 384.077 - Alby Morgado.
Aladdin Industries, Incorporated - Mercado
N O 809.963 - José Martins Chaves.
Pereira
Alves S.A. Comera() a
NO 384.242 - Nilson Nunes de
Opoente
do
termo
810.743.
N9 809.694 - Courtaulds Limited.
is7t/
.a
Opoente do Cernia ....
21.
Queiroz.
No
810.750 - Teruchkin Cereal
N9 809.698 - Confecções Harika
No 384.276
Moinho Selmi Dei Ltda,
Exportação Ltda.
808.776 - Incal.stria e Comer$ A. Indústria e Comércio.
s
Cia. Usinas Nacionais - Opcente cioNo
Mate Cola Ltda.
N O 384.304
Maurino de Araujo N 9 809.700
Ronaldo
Silveira
do
térmo
810.760.
No 808.786 - Vemauto Lida
Curi.
Ferreira.
No 808.787 - Nordencos S.A. EnNO 384.305 - Fundição 'Vitoria Li- NO 809.872 - Mecânica Industriai No 810.761 - Emprêsa Fôlhe da genharia
e Comércio.
Manhã S.A.
s
mitada.
Lynce Ltda.
No 808.789 - Drogaria Araújo
ABC Radio e Televisão S.A.
N9 383.369 - Mo] Vac S. A. Em- N9 809.952 - Queops indlistria Opoente do Urino 810.761.
Ltda.
a
Eletro Metalúrgica Ltda.
balagens Plásticas.
NO 810.762 - Emprasa Falha da No 808.793
Jacob
No 384.372 - Comércio de Produ- N9 809.957 - Ramos de Almeida Manhã S.A.
onEterna A.G. Uhrenfabrik
tos Alimentícios Sofran Ltda.
Importação Ltda.
ABC Radio e Televisão S.A.
pugnante do têrmo 808.793.
N9 384.380 - Irmãos Bakhos 8t Cia.
Opoente
do
Mama
810.762.
No 808.794 - Jacob
1(9 809.960 - Parfums Givenchy,
Ltda.
Eterna A.G. Uhrenfabrik - ima
NO 810.763 - Emprêsa Fõlha da
NO 809,961 - 809,962 - Perfuma
NO 384.410 - Hans Esgar,
puknante do termo 808.794.
Givenehy.
Manhã S.A.
No 384.436 - Scisci & Mezzetti Li- No 809.963 - Cia. Swift do Brasil ABC Radio e Televisão S.A -No 808.798 - J.V. da S ilva Era.
mitada.
cevadeiras.
Opoente do termo 810.763.
No 384.464 - Trol S. A. Indústria S.A.
No 808.46 - Indústria Brasileira
N9 810.766 - Artefatos de Papel
e Comércio.
N9 09.981 - 909.983 - S.A Moi- Real
de Gelatinas Copiativas Ltda.
S.A.
No 384.466 - Imperio dos 'Fogões nho Santista Indústrias Gerais.
Plazio 8t Caridad
Editara Abrali Ltda, - Opaente N9 808.807
Importação e Comércio Representa- N9 809.760 - Livraria e Papela- do termo 810.766,
ções S. A.
808.836 - Organização autora
ria Santana Ltda.
No 810.775 - Laboratórios Lepe- 1
.
N9 384.479 - Recordati Laborató- No 809.766 - Instala Construções tit S.A.
rio Farmacológico S.p.A,
e Instalações Ltda.
No 808.8,37 - Palácio das Vaamia
Winthrop Products Inc. - Opoen
N9 384.548 - Alexandre Pa,zzetto NO 809.036 - Irmãos Simon Im-tedorm810.76 nas Ltda.
Kibon S A. (Indústrias Ailtrientf.
N9 810.777 - Pucci S.A. Artefaportação e Exportação S.A.
N O 384.560 - João Pelica
cias) - Opoente do thrmo 808.837.
tos
de
Borrracha.
NO 384.591 - Cristais e Presentes No 810.485 - T. 011em EquipaAntônio Luiz Pereira de Sampaio No 808.840 - Crecil Casa dos ReHenri Ltda.
mentos Industriais Ltda.
paros e Cilindros Ltda.
- Opoente do termo 810.777.
NO 384.658 - Bar e Café Veras alo 810.486 - Editorial Elo Ltda.
No 810.778 - 810.779 -- Pucci
/43 808.841 - Tasa Turismo AL,
Artefatos de Borracha.
Ltda.
No 810.505 - Certec Serviços Téc- S.A.
terosa Ltda.
Antônio
Luiz
Pereira
de
Sampaio
NO 384.692
José Etruscb Vieira. nicos de Pinturas e Construções
N O 808.842 - Gaivota Indústria e
NO 384.724 - Lisaldi Ligas e Apa- Ltda.
- Opoente do termo 810 778 e .•-• Comércio ateia.
relhos de Solda Ltda.
810.779.
N9 808.844 - Papelaria Sagres
Certec Industrial de Cerâmica No 810.839 - Dsmainit Nobel
- Cancelem-se os registros.
Ltda,
Ltda. - Opoente do termo 810.505. Aktiengesellschaft.
Notificação
No 810.546 - Indústria de TransSilvana Calçados
N9 808.846
Eletromecâ nica Dyna S.A
Ltda.
Ficam notificados os requerentes formadores Keldian Ltda.
Opoente
do
têrmo
810.839.
dos térmos abaixo mencionados con- Indústrias Elétricas Kron Ltda. - No 810.847 - Santa Filmem' Sa, N9 808.849 -- Representaçõ es Machado Ltda.
vidados acomparecer a êste Depar- Opoente do têrmo 810.546.
Comércio Ltda.
808.850 - Edil Empreendimen.
tamento, no prazo improrrogável, de No 810.561 - Escritório Vieitas hione
Colgate Palmolive Company - tosN9
do Litoral Ltda.
noventa (90) dias para pagamento das Sociedade Corretora de Valores -Ltda. Opoente do termo 810.847.
NO 808.851 - Edil Empreendimentaxas devidas, no período de 29 de
No 810.876 - ti. Wickbold &
tos do Litoral Ltda
maio a 31 de dezembro de 1967, de N9 910.583 - Focus Propaganda Ltda.
acôrdo com a Portaria no 5, de 7 de Ltda.
Minas Publison
Karl Heinrich Grosse SiastruP
No 8a8.884 junho de 1968.
Garantia S.A. Sociedade de Cré- Opoente do têrmo 810.876.
Ltda.
NO 808.514 - Carraino Cavalcanti dito Imobiliário - Opoente do tês- NO 810.883 - Torque S.A. 1ndús
No 808.885 - Prodatos Eletricoa
de Oliveira.
mo 810.583.
te Comércio de Máquinas Ela. hamar Ltda.
trio,
ri
t
No 809.932 - Paulinia Importação No 810.584 - Manoel Pacheco dos
No 808.899 - Recoma .3 A. Re..
e Comércio Ltda.
presentações e Comércio Aracabel..
•OpoSantos.
y
Screw
Compan
N9 808.924 - Galuf Representa,.
PhlllipS
No 810.055 --a José Francisco Howat Editôra Abril Ltda. - Opoente do ente
do têrmo 810.883.
o Importação Exportação Ltda.
Gusmão.
Çã
810.885
810.886
termo
810.584.
810.88 4
N9
NO 810.367 - Emprêsa Pulveriza809.016 - Nicolas Zissis Ma810.887
Torque
S.A.
Industrie.
No
dora Agricola Industrial e Doméstica No 810.599 - Confeitaria Ritz -e Comércio de Máquinas Ela; r1cas_
85
yris.
Ltda.
Contra Insetos Mosca Ltda.
ps Screw Company ---°poenFarmoflora Ltda - Opoente da
NO 810.400 -.- Misabel Produtos Ali- National Biscuit Company - Opotêrmo 809.016.
mentícios S. A.
te dostêrmos 810.884 - 810.
ente do têrmo 810.599.
No 809.017 - Nicolas Zissla Ma-810.887.at
.909 _ .13
NO 810.421 - Pescobras Indústria
No 810.648 - Transporte Coletivo 81N
Produtos Ali- kris.
Pesqueira do Brasil Ltda.
Opeenti
888610
0
.9
Balsimelli Netto
Uberlândia Ltda..
mentícios Nacionais S.A. Q-Refr es- doBruno
têm°
809.017.
No 810.422 - A Esplanada Rounats Transportadora Uberlândia Ltda. ko
S.A. Indústnia e Comércio S. A.
Opoente do termo 810 909.
No 809.018 - Nicolas &mis MaNo 809.470 - Fibras Sintéticas - Opoente do têrmo 810.648.
luas.
N*
810.652
H.A.
Perret
&
da
Rosa
PeYasmina S. A. Indústria e ComérN9 810.930 - Luiz
Rubem Baptista Chaves - °poete
Ltda.
cio.
do têm° 809.018.
No 809.471 Fibras Sintéticas Metalite Acessórios Para indústrias reira.
Lipoquimica Ltda. - Opoente do teN°
809.081 - Norminha Calçadoe
Yasmina S. A. Indústria e Comér- Ltda. - Opoente do têrmo 810.652. taino 810.930.
.
Ltda.
Sumis
M.
cio.
No 810.949 - "Dra.
N9 809.082 - rransfracar Trans.
NO 810.667 - Chez. Pfizer & Co.
bo
Costa.
portes,
Fretes
Cargas Ltda.
Sintéticas
Inc.
NO 809.472 --:•• Fibras
S.A. (Incltrias AlimentíYasmina S. A. Indústria e Comer- Laboratório Terapica Paulista S.A. cias) -nOpoente
809.102
- Utilidades DatitéSta
No
do têrmo 310.949.
cio.
cas Atolar Ltda.
Opoente
do
têrmo
810.667.
810.954
Transportes
e
TuNo
Sintéticas
809.474
Fibras
No
Santo Antônio Ltda. - Em- N9 809. 1.03 - Victor teOpee Vago
Yasmina S A. Indústria e Comer- No 810.669 - Ciba Societe Ano- rismo
presa Santo Antônio S.A. Mudan. Judo Filho.
nyme,
cio.

gr
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' Editôra Abril Ltda. - Opoeate tio
têrmo 809.103. N9 809 161 - Eletro InClústria CLbernetica Ltda.
Exigências diversas

N94 547.630 - Sociedade Civil Hospital Regional de Votuporanga.
N9 539.553 - Crane Pasaring Company.
N9 60'7.481 - Estacioaamentos
Mecânicos Sociedade Civil Ltda.
N9 484 010 - Teneria al)derna
Franco Espanhola.
No 606.541 - Frigorífico Norte de
Manas S.A. Frigonorte.
N9 606.556 - Tela Diversões S.A.
Prossiga-se com excita:á-o dos artigos indicados pela seção.
No 606.786 - Sociedade Interamericana de Empreendimentos Sociais.
' No 621.802 - Sociedacre Italiana
de Beneficência e Mútuo Soada°.
N9 622.749 - Bar e Rectaura.nte
:Veleiro Totda.
N9 621.682 - Relu Reportagens
Liturgicas e Gravações Lida
N9 623.052 - Haemo Derivados
S. A. Produtos Farmacêuticos.
Diversos

N9 440 470 - Papelaria e Tipografia Kagê Ltda. - Expeça-s-3 o
certificado de acôrdo com o arh-

go 108 e seus Parágrafos e faça-se Abel- Alves & Faustino - Junto
a seguinte apostila nos exeng ares: n ao têrmo 616.731 - Arquive-m o pe"Concedido na classe 38 consideran- dido de mudança de nome par faldo-se os artigos como semi-impiessos. ta de cumprimento de exigk cia.
N9 481.896 - Tecnomat Sociedade Metalfab Produtos • Metálicos ,Ltda.
Técnica Comercial de Materiai;, de - Junto ao- têrmo 595.189. - ArConstruções Ltda. - TOrno sem quive-se O pedido de retificação de
efeito o despacho de arquiva-mento nome por falta de cumprimento de
exigência.
publicado no D.O. de 2.3.56,
Diamantul J.K. Smit & Sona S.A,
' Sinalume Sinalizadora de Rodovias Ferramentas
Diamantadaa - Junto
Ltda. - Junto ao têrmo 312 714 - ao têrmo 594.246
- Arquive-se o peArquive-se 3 pedido de anotmão de dido de anotação de alteração de
transferência por falta de c umpri- nome por falta de cumprimento de
mento de exigência.
exigência.
Ficam arquivados os sGsmintes peArquivamento de Procr~s
didos de anotações de transferências
abaixo mencionados, po: de
Foram
mandados arquivar os secumprimento de exigência.
guintes processos abaixo mencioLaboratórios Branova S.A. Indús- nados:
tria Química e Farmacêutha N9 602.074 - Promobraa - ProJunto ao 'Armo 362.039
Brasileiras Sociedade Civil.
Josefina Aparecida de Ap: ,sLinho moções
No 602.382 - B.A. táilva & Cia.
- Junto ao têrmo 552.579.
NO 603,821 - Shopping , en,01 do
José Arismar Xavier - Junto ao Brasil
S.A. Imóveis Incorporação,
têrmo 589.177.
Comercial Líder Ltda .
Jdnto ao Administração e Vendas.
têrmo 589.475.
N9 617.121 - Empólio das Tintas
Milton da Cunha Gaivão e Otto S.A. Comércio e Importação
N9 286.168 - Frigoríficos NacioKarl Weinert - Junto ao têrmo
nais Sul Brasileiros 8. A.
594.407.
NO 331.812 - Sonde: do Brasil
Francisco Sales Dias Horta S.A. Indústria Farmacêutica.
Junto ao têrmo 613.846,
NO 467.665 - Nordaco S. A .t AdJosé Ferreira Camargo Filio ministração e Comércio.
Junto ao térino 615 268.
N9 619.974 - Jotavaz C miérelo
Droga Damiác Ltda. - Junti
de Tecidos Ltda.
tèrnao 615.904.

h

Exportãção Te porária

No 620.506 - Luz do Brástl Indústria de Artefatos de Metais Ltda,
N 9 620.530 - Bar e Landbe,s Ribadia Ltda.
N9 620.578 - Arcoma Artefatos de
Concreto Santa Maria Ltda:
NO 620.648 - Eletro Lapa Ltda.
NO 620.693 - Oficina de Ftefrigeração' Miralona Ltda.
NO 620.695 - Beneficiadora. Brasileira de Chumbo BBC Ltda.
N9 620.732 - Eduardo Celestino
Rodrigues.
N9 620.838 - Gilberto Bezprra.
No 621.001 r- Metalúrgica plybose
Ltda.
N9 621.040 - Comércio e irtepresentações Wilha Ltda.
No 622.902 - Lanches 108 ',Ltda.
NO 623.249 - ORBE OrganizaçãO
Brasileira de Empreendimento Ltda.
N9 623.458 - Depósito de i Peças
Usadas Para Autos Fim do 11.1Iundo
NO 623.828 - Humberto Castillo.
NO 806.045 - Laboratório PyOrrhon
Ltda.
No 807.688 - Refinadora clt Óleos
Brasil S.A.
N9 807.917 - Espólio -de A. G.
Martins Abelheira.
Retificação de Clich.?".
No 685.206 - Aquario - A ittari0

Auto Peças Ltda. - classe 2 Clichê publicado em 15.6.65. I

Tarifa das Alfândegas
ACRÉSCIMO AS ALIQUOTAS

PRODUTOS NACIONAIS

MERCADORIA SUPÉRFLUA

IZEGULAMEN'r

10
Divulgação n° 1.079

Divulgae4o n P 1.059

"PREÇO: Ner$ 0,30

PREC: NCr$ 0,70

VENDA
A VENDA

. Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves n0

Na Guanabara

-Agência I:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

1NMnistério da Fazenda

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbõlso Postal

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembâlso Postal

Em Brasília
Na sede do D .1. N

Em Brasília
Na sede do DIN
n••••nn••n

FUNDO DE GA RA NT 1 A
DO , TEMPO DE SER VIÇO
DIVULGAÇÃO N' 981
Preço: Ner$ 0,21

A VENDA
1

- Na Guanaba"
Agenda 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postai
Em Brasília
Na sede do DIN

•
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OIARIO OFICIAL (Seção III)

Segunda-feira 17

da 1969

1761

MARCAS DEPOSITADAS
IlhaW5e09 Seda de sebrdo eonã ark. 109 o Deus parágrafos do Códlgt, de Propriedade Industrial
-

N.° 875.349

osiess
#„,m,
i

í

7,4rai
c`

. Indústria Brasileira

BONECOS

Requerente: Wiltians de Mattos
Local: Minas Gerais
Classe:
Artigos: Um produto farmacêutico indicado no tratamento das traqueobronquites e suas. manifestações
N.° 875.355

Requerente: Aymoré Ira,astrise
Alimentícias Ltda.
Local: Sã'o Paulo
Classe: 41
Artigos: 13(coitos e bolachas
N.0-875.350

objetiva
INDUSTRIA BRASPLEIRA
Requerente: Objetiva ProdaçOes
Fotográficas
Local: Minas Gerais
Classe: 25
Artigos: Cartazes, cópias fotográficas,
fotografias, maquetas, painéis, plantas
de obras, reduções de plantas de obras,
• em geral, projetos desenhados, prospectos de fotografias ou desenhos,
gravuras, imagens, alto-conjtraste, fotografia técnica, programação visual, e
desenho industrial
N.° 875.351

Ginásio
Guimarães Rosa
Requerente: Sociedade Educacional
Guimarães Rosa
Local: Minas Gerais
Classe: 33

y líquidos químicos e pos para uso era
'horticultura; e partes incluídas na,
classe 11, para todos os artigos acima

N9 575.359

Als° 875.354

.1

875.362

GRES
'Requerente: Madame cz.erefkow, chamada Gres, nascida Germaine
Krebs
Local: Paris, França
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, deu-.
tifricios, sabonetes e preparados para
o cabelo; artigos de toucador e esc&
vas para os dentes, unhas, cabelo O
roupa
N5875.367

Requerente: InCtústria Dei Ria S.A.
Local: Ceará
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário de tôda
sorte, inclusive de esporte, e para
crianças (faldas, cueiros, etc.)

Indústria Brasileira

Requerente: Luitpold-Werk, Chernisch
Parmazeutische Fabrik
N9 875.360
Local: Alemanha
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado contra distúrbios da digestão,
principalmente em caso de infecção
intestinal
Requerente: Lurgi Gesellschaft Fuer
N.° 875.356
mineraloeltechnik GmbH.
Local: Alemanha
Classe: 8
Artigos: Aparelhos f'sicos e químicos
para a produção de estruturais planas
não tecidas
Requerente: Laboratório Boldoina
Fialho Ltda.
N5 875.361
Local: Pará
Classe: 3
Artigos: Alcoolatos, alcolaturas, bioculturas, cremes, cápsulas, comprimidos, drágeas, elixires, extratos, emulsões, essências, granulados, grânulos,
linimentos, Ovu/os, óleos, pomadas,
pastas, pós,. pílulas, pastilhas, sOros,
soluções injetáveis e soluções em geral, solutos, sabões e sabonetes, supositórios, tinturas, vacinas, vinhos,
veles, xaropes e outros • preparados ou
Parfums Jean Despraz
substâncias para serem usados na Requerente:Local;
França
medicina e farmácia, não incluídos em
Classe: 48
outras classes
Artigos; Produtos de Perfumaria
N.° 875.357
N° 875.363

DOC

Fialho

PARIS

r

F0 NiTO UR

A Matou Que Simboliza Confianca

..11/

Requerente: Instituto Medicamenta
Fontoura S.A.
Local: São Paulo
Classe: 3
Frase de propaganda
N.° 875.358

WIL INSON

sWORD

Requerente: Wilkinson Sword Ltd.
Local; Londres, Inglaterra
Classe: 11
Artigos; Ferramentas de tôda espécie, (exceto qaando partes da máquina8), ferramentas e cutelaria et,21 geral. Pequenos artigos de qualquer
metal quando não de outras classes.
A A
Ferramentas com uma borda de a corIndústria Brasileira
te, enxadas e ancinhos, tôdas sendo
Soc edculc Ahanco ?futicara
ferramentas manuais usadas em jarKenoiaáo
dinagem; cortadores de preços, tesouE nsi no
Requerente: João Gomes Xavier
ras manuais e tesouras (ouvkas que
Cia. Ltda.
Tastituto Saber Limitada
não cirúrgicas). Ferramentas maLocal: São Paulo
Sociedade v - aaa Brasileira de Ensino
,nuais e implementos -manjas inRenovado
Classe: 3
cluídos na classe 11, todos para uso
trv: , 1: Minas 'Gerais
Artigos: Um produto farmacôutico em horticultura; distribuidores inindicado no tratamento das diarréias cluídos na classe 11, para usa com
Nome Comercial

ec

Requerente:
Carbrasa Carroceriaa
-Brasileiras S. A.
Local: Guanabara
Classe" 6
•
Artigos:_ Acoplamentos axiais, ala.
vancas mecânicas, alavancas partes
de máquinas, anéis de segmento, anéii
pCrtes de máquinas, antidetonantea
para motores, arietes, arneses, arran.
ques de motores, aros de máquinas,
bases de máquinas, barras de máquis
nas, bielas, blocos partes de máquinas,
bombas e pistão, braços de máquinas,
brocas mecânicas, bonzes de máqui.
nas, bronzinas, buchas de máquinas,
burrinhos cabeçotes de máquinas, cá.
breas, cadeias para máquinas, caixas
partes de máquinas, calandras, calços
partes de máquinas; câmbios, camisas
para máquinas, canos partes de maquinas, canos partes de máquinas,
corburadores, cardans, carters,
dros de máquinas, colares para máqui.
nas, congressores,
comutadores de
força, comutadores de velocidade,
condensadores de máquinas, coroas
para máqUinas, corrediças para má.
quinas, correntes de transn-iiuão,
cruzetas para máquinas, cubos para
máquinas, culatras de máquinas, til,
namos, discos de máquinas eixos de
máquinas, êmbolos, esmeris, mecâni.
cos. excêntricos de Máquinas, ferra.
mentas mecânicas, ferramentas par.
tes de máquinas, filtros de máquinas,
foles de máquinas, fôrmas de báqui.
nas, freios, fresas, furadores de ma,
quinas, furadores mecânicos, guias
partes de máquinas, guindastes, liastes de máquinas, juntas para máqui.
nas, pistões para máquinas, polias,
prer,,sas, redutores para máquinas re.
guiadores de velocidade, para máquinas, rolamentos de motores, rolos par.
tes 'de máquinas, segmentos, tornos,
válvulas, partes de' máquinas, venti.
ladores,partes de máquinas, yen.
toinhas, partes de máquinas, virabre.
Tains, volantes. par i-,es de máquinas.
Classe: 21.
Artigos: Alavanca de câmbio, nnibu..
integrantes,
lâncias e suas partes
amortecedores de veículos, aros para
veículos, automóveis e suas partes integrantes, auto-amInhiSes e suas partas integrantes, auto-motrizes e suas
panes integrantes, bancos de veículos,
braços para veículos, breques, calotas,
câmaras de ar para veículos, camione.,
tas e suas partes integrantes, eami.
nhões e RIM partes integrantes, co.
linguetas e suas partes integrantes,
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para máquinas, oomprossores, comutadores de fôrça, comutadores de
velocidaa condensadores de niáqui.
nas, coroas para máquinas, corredi_
ças para máquinas, correntes de
transmiss5,o, cruzetas para máquinas,
cubus para máquinas, culatras de
máquinas, dínamos, discos da máquinas, eixos de máquinas, émobolos,
esmeris mecânicos, excêntricos de
máquinas ferramentas mecânicas,
ferramentas partes de máquinas,
tros de máquinas, foles de máquinas,
fôrmas de máquinas, freios, freaaa,
furadores de máquinas, furadores
mecânicos, guias partes de máquinas, iuindastes, hastes de máquinas,
juntas para máquinas, macacos,
mancais, antifricção, manivelas de
máquinas, motores, parafuso:, para
máquinas, pistões para máquinas,
Classe 50
polias, prensas, redutores paca máObjeto: Oficina mecânica e transpor- quinas,
reguladores de vearcida de
tes em geral.
para máquinas, - rolamentos de motores, rolos partes de máquinas, segNa 875.368
mentos, tornos, válvulas, partes de
maquinas, ventiladores, partes de
máquinas, ventoinhas, partes de máquinas, virabrequins, :volantes, partes
de máquinas

Carretas e suas partes integrantes,
carrocerias, carros irregadores e suas
partes integrantes, carros motores e
suas partes integrantes, carros reboques e suas partes integrantes, carros
tanques e suas partes integrantes,
chapas para veículos, chassis, desligadeiras de veículos. 'eixos de direção
para eiculois eixos ci. veicules, engates de veículos, estribos de veículos,
freios de veículos, fronteiras para
veículos, 'furgões e suas partes integrantes, manivelas para veículos, molas de veículos. motocargas e suas
partes integrantes, ónibus e suas partes integrantes, para-brisas de vaicalos, radiadores para veículos, reboques e suas partes integrantes, ro,
das de veículos, toletes para veículos,
,vareis de veículos varetas para Irei-

Março de 1969

^

nkios cuecas, culeted, dolmans, dom&
nós, echarpes, espartilhos, estola%

Ne 875.374

JUSTINB
reir Ura
l dttle S: tInrtiepeB
tritil,een
—I úsa
a Comércio d Pe
Prfum
umaria
ia
Cosmética Ltda,
Local: S. Paulo
Classe: 48
Artigos: Cosméticos, água de alazema, de beleza, de colônia, de lavanda, de quina, de rosa e para a
maquilagem, brilhantina carmim,
creme para a pele, dentrifícias, depi.
latórlos, desodorantes, esmalte para
unhas, essências perfumadas, extratos perfumados, escôva para dentes,
para os cabelos, para bigodes e cílios,
perfumados, óleos perfumados, pó de
arror, rouge, sabonetes, sais perfil=dos, shampoos, talco perfumado e
vernizes para unhas
Na 875.375

fantasias, rardamenaos, fardas, fraia
das, fraques, quépia quimonoa rega.
los renaxds, robes de chambre, rou.
paa brancas de uso pessoal, roupas
de baixo, roupas feitas, lenços, ligas,
lingeries, luvas, roupas profissionais,,
maiô, mandriões, manipules, mantas
de uso pessoal, mantes, mantilhas,
mantos martas, =ias, meias confecções, modeladorea palas, paletós,
pantufas, paramentos, penhoars, Pes
lerines peles quando vestuário, perne iras, peugas, pijamas, peitilhos,
peitos, poleinas, ponchos ptuoveres,
punhos, soutiens, ,sueter, sungas,
suspensórios, tailleg, talabartes. tia..
ras, toucas, túnicas, turbantes uniformes, roupas para 'esporte, roupões,
saias, sanaálias, solideus, sobrepeli.
ser, shorta: aventais} slaks, stainas,
' vestidos, véu e visons
Claass:, 37
Artigos: Para distinguir: acolchoados para cama acolchoados para
cadeiras e poltrona., cobertas para

camas, cobertas para mesas, coberto..
res, colchas, edredonS, panos de prato' e análogos,, panort para cobrir ou
~~,•••••n••n••
enfeitar móveis, panos para cobrir
Iço 875.370
alimentos, panos de cozinha, esfre.
In4.Bráttieii'a
gões, fronhas, guardanapos de qual.
quer tecido, guarnições de cama e
mesa, lençóis de qualquer tecidaRequerente: "Cibetil" — Comércio, mantas para cama,loalhao de altar;
Indústria e Beneficiamento Txetil toalhas de banho, alhaa de mesa,:
Ltda.
toalhas de rosto e toalha para
Local: S. Paulo
banquetes
Classe: 22
Classe: 50
Artigos: Para distinguir: fias de al- Artigos: Serviços
de beneficiamento
godão, fios de amianto para tecela- textil; tinturaria de
tecidos o
lagem, fios e linhas para bordar, roupas; e serviços dofios,
confecçõea de
:lios de cânhamo para tecelagem, liartigos; de Vestuário
nhas de costura, linhas e Ma para
23
crochet, fios elásticos para tecela- Artigos: ParaClasse:,
distinguir: Tecidos
gem, fios de celulose para teaela.
em geral
garra fios de pêlos para tecelagem,
fios de plásticos para tecelagem, fios
N9
81-5:278---de rayon para tecelagem, fios de
Requerente: Clube Paulista do
rayon para tecelagem, fios em geral
Canecão
D PROMOSTÁR It.
para, tecelagem, fios plástico& para
Local: s. Paulo
tecelagem,
fios
de
serzir,
fios
de
juta
Ind
i Bra011eirà.
Classe: 33 — Titulo
para tecelagem, fios de lês, linhas
para borda re coser, Unhas para tri- Requerente: Croznostar Galvanocogla
N^ 875.371
cotar, fios de linho para tecelagem,
Ltda.
novelos de lá, fios de naylon para
Local: 8. paul°
tecelagem, fios de sêda para tecelaClasse: 1
gem, fios e linhas para tricotagem
Artigos: Agentes quitnicos para o
PANIFICADOlà •
Classe: 24
tratamento o coloração de fibras, teArtigos: para distribuir: adardos de cidos, couros e celulose, adiiinas,
PLOR DO AMAZONAS
pano, alamares, atacadores, bicos, alumínio em pó, banhos para gal.
bordados, borlas, brocados, cadarços, vanização, benzina, celulose, croma.
alforges de pano, algodão para ai- tos, galvanizadores, ó leos para Pnatua
Requerente: Panificadora nlar do faiate,
franjas, galardetes, galões, la- ra, potassa Industr i al, pigmentos.
Amazonas Ltda.
ços, mechas, mortalhas nesgas co- Pôs metálicos para j composição de
Local: B. Paulo
pas para móveis, capas para raqUe. tintas, produtos para niquelas pra..
Classe: 41 — Título

• •

a

Requerente: Carbrasa Carrocerias
Brasileira S. A.
Local: Guanabara
Classe: 21
Artigos: Alavancas de câmbio, ant.
Maneias e suas partes integrantes,
amortecedores de veículos, aros para
veículos, automóveis e suas partes
Integrantes, auto-caminhões e suas
partes integrantes, aute-motrizas e
suas partes integrantes, bancos de
veículos, breques, calotas, cansaras
de ar para veículos, camioneSaa e
suas partes integrantes, caminhões e
suas partes integrantes, caaaretas e
suas partes integrantes, carrocerias,
carros irrigadores e suas partes integrantes, carros motores e suas par
suas partes integrantes, carros tanques e suas partes integrantes, chap a para veículos, chassis, destigadeira, de veículos, eixos de direçae, para
veículos, eixos de veículos, engates
de veículos, estribos de v3taula5,
freios de veículos, fronteiras para
veículos, furgões g suas par`ea iategrantes, manivelas para aelculos,
N9 875.372
molas de veículos, motocargaa e suas
partes integrantes, ônibus e suas
partes integrantes, párabriaas de
veículos, pára-choques de veículos,
PLOR DO AVIAZONAS
pedais de câmbio, pneumáticos de
Tudo Brecileire
veículos, radiadores para veículos,
reboques e puas partes integrantes,
roda de veículos, ;toletes para 'sei- Requerente: Panificadora PI& 'do
calos, varetas para veículos
Amazonas Ltda.
Classe: 50
Local: S. Paulo
Objeto' Oficina mecânica e trans,
Classe: 41
portes em geral
Artigos: Mac secos e em caldas
Classe: 6
e pães
Artigos: Acoplamentos axial, alavancas mecânicas, alavancas partes
Ne 87.373
de máquinas, anéis de segmento,
anéis partes de máquinas, aatidetonantes para motores, aríetes, arne..
Izes, arranques de motores, assoa de
Máquinas, idases de máquinas barras de máquinas, bielas, blocas par.
INDOBASILEIRA
ites de máquin a.% bombas a pistão,
máquinas,
brocas
mecânide
braço
cas, bronzes de máquinas, bronzinas.
buchas de máquinas, burrinhos, cabeçotes de máquinas, cábreas. ca- Requerente:
B. M. — Sociedade
delas para máquinas, caixas partes Brasileira de Montagens Industriais
de máquinas, calandras Calcos Par Ltda,
tes de máquinas, câmbios, camisas
Local: S. Paulo
para maquinas, canoa partes de máClasse: 50
quinas, carburadores, cardaria, car. Gênero de Atividade: Para , s - aa.lat
ten. eiliodroo de Plakilineag ~no santos de montagens indastrinis

tas e instrumentos musicais, chuma
ços de algodão, cordões de qualquer
tecido, debruns, droquetes, elásticos
para vestuários, enchimentos de
pano, enfeites de pano, entremeios,
entretelas, estopas de algodão para
alfaiates, etiquetas de pano, feltros
paralimpeza, festões, filtros de pano, fitas, fitilhos, flanelas de limpesa, ombreiras, palmilhas, passamanarias passamanes, pavios, pingen.
tas, pompons, protetores de Pano
para colchões, rédeas de qualquer
tecido, rendas, sacas, sacolas, sacos,
sianinhas sutta.ches, tampos não de
outras classes, telas para bardar,
tiras, viezes e xergaa
Classe: 36
Artigos: para distinguir: abrigos
quando vestuários, agasalgos, anáguas, aventais, baby-doll, abrigos, batinas, bermudas, calções Inclusive
para esportes, camisas inclusive para
esportes, camisetas, camisolas, camisolões, blusas, blusões, f boinas, boleros, borzeguins, botas, cachecoia, chenez, calças, calcinhas, gandolas. gôrroa guarda-pó, gravatas, hábitos,
japonas, jaquetas, jaquetões, capas,
capotes, carapuças, cartolas, casacos,
casacas, casquetes, ceroulas, aasulas,
chales, chapéus, chinelos, cintos, cin..
tas, cinturões, chergy-man, colar!.
abos, coletes, combinações, coro!.

tear e cromar, soldas, vernizes, zarcão, pós de zinco e pós de aniasinka
Óxidos, trinner, sulfa-,0s, anticorrosi.
vos químicos, e.smaltes, removedores,
iodureto, descorantes químicos e co-

rantes quLthicos
N9 875.377

"YUCAT
Tnd. Brar,
Requerente : Cornet:0141 Importadora
Yucatã Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: $0
Artigos: Serviços de , Importaçaa

Exportaçáo
N9 875.30

"PANELA PRETA DE

COPENHAGUE"
Requerente: Kirsterl Grandjean
Thomsen.
Local: S Paulo
Classe* 41 hTItUl0

aeguncla-teira
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N9 875.379

N9 875.384

FUZARQUINHAh
O MAGO DA LOTERIA"
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N9

875.391

.JIMAQUEZANDIA /
.Drasileira

ca, chave de fenda, chave de p aeta
fusos chave inglesa, cremataaras,
cruze.tas, cubos, discos, dobraae is,
engates, fechaduras, funis, gram, as,
limas, mancais de rodas, manaaas,
martelos, morsas, para fusos, po as,
porcas, pregos, puas, rebites, ase ene
tores, serrotes, talhadeiras, fane ,s,
varais e varetas
Classe 21
Artigcs: Alavancas de câmbio, ainor,
tecedores de veículos, aros para veio
cuias, bancos de veículos, braços para
veículos, breques, calotas, can oras'
de ar para veeculos, carrocerias,
paz de
de veículos, chassis, desligaaetras
de veículos, direções de veicula eixos de direção para veículos, :IYUS
de veículos, estribos de veieuass,
freios de veículos, molas re ve eu'es,
parabrisas de veículos, para-cer a ,es
de veículos, para-lamas de vai, taas,
pedais de câmbio, pneumáticas co.
veicule, radiadores para veia':
rodas de veículos, varais de velcuioe,
varetas de veículos
N 9 875.394

Requerente: Indústria cie Produtos
Alimentícios Piraquê Sociedade
Anônima
Local: Rio de Janeiro
Classe 50
Artigos: Serviços de: Bar e-restaurante, parque de diversões, cinemas,
auto-pistas, rinques para patinação,
N° 875.385
piscinas, clubes esportivos, "driva-ina,
promoção de gincanas, promoção de
competições, e promoções
"ORGANIZAM) PO.
artísticas
Classe 44
LIS ESCRITORIO
Artigos: Jogos de passatempo -para
TECNICO CONTÃBII"
o campo e Praia, tiro ao alvo jogos
de dama, dominó, volley-bol, bol
a
ao
cesto; pingue-pongue, bolas, bonecas,
bonecos,
triciclos,
miniaturas
de
auRequerente: Organização Polis
tomóveis, caminhões, aviões, tratores
• Escritório Técnico Contabil
e barcos, balanços, ganorras, gira•
S/C. Limitada.
gira- vai-vem, escorregador, roda giLocal: São Paulo
gante. gira-cavalinhos e
Classes 33 e 50
autoramas
Titulo
Classe 43
Artigos: Refrigerantes, águas, refresN9 875.386
cos e sucos de frutas
Classe 42
Artigos: Cervejas, chopps, aperitivos,
"FARMÁCIA E DRO.,
aguardentes, vinhos, licôrés, gim,
GARIA MIRANTE"
uisque, vódica, rum, e bitter.
Classe 41
Artigos: Bolachas, bolos, balas, confeitos, drops, chocolates, biscoitos,
Requerente: Pannãcia e DrOaaria pães, torradas, dôces, farinhas, maMirante Ltda.
carrão, massas para bolos, massas
Local: São Paulo
p ara pizzas, açúcar, leite, manteiga, Requerente — Joao António E.steves,
Classe 3
queijos, solamas, carnes, aves abatiLocal — São Paulo
Título
das, presunto, arroz, feijão, ervilhas,
Classe — 33 — Titulo
batatas,
azeitonas,
massa
de
tomates,
Artigos — Gênero de negócio — auta
N 9 875.387
peixes, azeites e sorvetes
escola
•

Requerente: Domingos Antonio
Panzi
oLcal: São Paulo
Classe 49
Título

IND. BRIZUW1144.

alquerente:

Automovras

Ltda.
Local: 5. Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas padas
integrantes, caminhões e sua § partes
Integrante, amortecedores para veículos, breques, calotas, câmara de ar
para veículos, direção de veáculos,
eixos para veículos, guidões de vaiculos, freios, pára-brisas e pára-lamas de veículos, varais de vetculos,
pedais de câmbio, bicicletas e suas
partes integrantes, carros reboques e
suas partes integrantes, alavanca de
câmbio, molas para veículos e rodas
de veículos
N 9 875.380

"COBASE-COMPA
NHIA BRASILEIRA'
DE ENGENHARIA B
ELETRICIDADE PrDAV
Requerente: COBASE — Companhia
Brasileira de Engenharia e Eletricidade Limitada
Local: São Paulo
Nome Comercial
leT9 875.381
" BITAR"
Ind. Brasileira
Requerente: Confecções Bitar Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Abrigos quando vestuarlos,
alvas, mantas, blusas, blusões, calças,
calcinhas, casacos, puloveres, combinações, saiots, saias, soutiens, ponchos leves, luvas, ligas, cintas, -cinturões, cache-cols, maillots, jaquetas,
taponas, paletós, lenços, roupões,
uniformes, robe de chambre, véus,
baby-dolls, pijamas, camisas, camisetas, camisolas, suspensórios, tocasmacacão, gravatas e vestidos

N9 875.392

"CARNOT

Ind. -Brasileira`

N9

PRESIDENTE
Ind Rrafillefra

875.395

"INSTITUTO DB

Requerente: Bar e Restaurante
Requerente: Emprésa de Transportes
SENVOIVIMENTO
Carnot Ltda.
Presidente Ltda.
Local: São Paulo
DUCACIONAL B CUL..
Local: São Paulo
Classe 41
a Classe 50
TURAI INDEC NOVO
Artigos: Lanches de: Ancha, paio, Artigos: Prestação
de serviços de
copa, patas roz-bife, mortadela, preSX0 PAULO"
transportes
de
cargas
e
de
sunto, queijo, requeijão, mussareia, e
passageiros em geral
churrascos, pimentões e beringelas
recheadas, batatas fritas, nzoto,
N9 875.393
feijoadas, arroz, feijão, arroz de braRequerente — Dra. Clelia Barufla
ga, bife a rnilaneza, bife a cavalo,
• Valente
bife a. portuguêsa, ravioli, gnocchi e
maionezas
Local — São Paulo
Classe — 33 e &O — Título
—
N9 875.388
N9 875.396

'SNDB'S"

AOKI

ONO

--A
mel

Dr4o.10141

Requerente: Snob's S. A. Restaurante e Drive-Ins.
;mal: São Paulf
Classes 33 e 41
1
Título

•

• °PANAL INDUSTRIA
, TEXTIL LUA,"

Reqw.rpnte — Panai — Indústria
Têxtil Ltda.
Requerente: Aoki, 0,no &
Local — São Paulo
Local: São Paulo
° N.S. DA PENHA"
Classe — Nome da Eraprêsa
Classe 6
Ind. Brasileira
Artigos: Anéis de segmento, arranN 9 875.397
N9 875.389
ques de motores, bielas, bombas de.
pistão,
bronzinas,
burrinhos,
câmRequerente: Manufatura de Sacolas
bios, carburadores, cardans, carters,
4DOGENE°
de Lona Islos-rs Senhora da Penha
WYDIO 'MOVEIS
dínamos,_ juntas, macacos, mancais
, Limitada
Brasilelra
ã
LTDA."
antifricçao,
motores,
polias,
rotores,
Local: São Pata()
virabrequins
Classe 31
Classe 8
Requerente: Egydio Imóveis
Artigos: Sacolas de Lona
Artigos: Acumuladores, alto-falantes, Requerente — Dogene — Cosméticae
Limitada
amortecedores elétricosm, anéis de
Local: . São Paulo
Ltda.
N9 875.383
calibrar, antenas, aparelhos calibraNome Comercial
Levai
—
São Paulo
dores, bateriais, bobinas, bua/atas,
.7- 48
Classe
bússolas, chaves elétricas, condensaN9 875.390
"FRIGORIFICO
dores, diafragmas, extintores de in- Artigos — Acetona para toucador, •
cêndio, faroletes, faróis, fusíveis. in- águas de colônia, águas perfumadas,
MONTE' CARMELO"
terruptores, isoladores, fitas isolan- almiscar, arminho para pós de arroz,
CORTIREND
tes, lambadas, lanternas, maçaricos, brilhaaauna, batota ara depilatória,
Ind. Ewasileire
oxiladores, pistolas de pintar, rádios, desodorantes, dentifrícios, eter perreatores, relays, rinaleiros de d ate- fumados para toucador, glicerina per—
fumada: fontes de toucador, loções
ção, soquetes, velocímetros e
Têxtil Cortirend Ltda.
Requerente: Pernandes & Doinarco Requerente:
para toucador, leites para embelezar
ventiladores
Lotai: São Paulo
Limitada
Classe 11
a pele, óleos perfumados, pinturas
Classes 22 e 23
Local: São Paulo
Artigo.: Pios para serem usados -na Artlgos: Alavancas, alicates, arcos de para o rosto, pomadas não medicinais
indústria têxtil. Tecidos em geral, pua, r.rbites, arrue'as, brocas La- para o cabelo polidor de unhas e laClasse 41
auês
deados, clionfiadorep chave de breTítulo
. em peças ou em retalhos

N9 875.382
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N9 875.398

"BAR E RESTAUL,
kPOLO 8 1'
Requerente — Bar e Restaurante
Apoio 8 Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 41 — Titulo
N9 875.399

"OBRQUEIAA"
Ind. 131 as ileire,
ttequerente — Limpadora cerqueha
Ltda. S. C.
Local — São Paulo
Classe — 50
• Artigos — Serviços de Limpadora
N9 875.400

"OZANO E OZANITO"
Ind. Brasil eira f.

875.405

" FARMLCIA E-PER-.

FUMARIA DROGA.0J/1CA"

Rewerente — Farmácia e Perfumaria Drogamérica Ltda. • .
Local — São Paulo
Classe — 3 e 48 — Titulo
N9 875.407

"EV.0111 INDUSE COMERCIO

, TRIA

Requerente. — Evadia Indústria e
Comércio Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 33 e 50 — Titulo
N° 875.408

COPAVE
Ind. Brasileira

Requerente — Copave
Consócio
Paulista de Veículos S. C.
Local
São Paulo
Classe — 50
Requerente — Rubens José do NasArtigos — Aplicação: Administração
cimento e Antônio do Nascimento
e consórcio de veículos
São Paulo
Local
Classe — 32
57 ° 875.406
"Artigos — Uma dupla vocal'e musical
N9 875.401
"EVADIU"
-Ind. Brasileira

"SERCLAY"
-Ind. Brasileira

Março de 1969

paganda4 e publicidade em geral
Classe — 4 19 — 41 — 42 — 43 e48
Artigos — algodão em bruto e em rama, bambu,' borracha em bruto, babosa, cânhamo em bruto, cascas da
vegetais, cêra vegetal em bruto ou
parcialmente preparada, chifres, cola
animal ern bruto ou parcialmente
AUTO ESCOLA
preparada, cola vegetal, crina animai
TÉCNICA 3 e vegetal, fibras vegetais em bruto,
folhas de vegetais não medicinais e
Requerente — Auto Escola Técnica não aliment'cias, gomas em bruto ou
parcialmente preparadas, guta percha
Ltda. S. A.
em bruto a parcialmente preparada,
Local — São Paulo — Capital
-látex, liqui os de plantas, madeira
Classe — 33 — Titulo
em bruto ou' parcialmente preparadas,
875.410
N9
paina e penas de aves em bruto
Animais vivoS inclusive aves, ovos 'em
SOSEGUB
geral, inclusive o bicho da sêda
Arroz, açúcar, canela, cravo, café,
Ind. Brasileira
chá, cereais, ¡doces de frutas em conservas, em massa, em caldas, em comRequerente — Sosegur — Sociedade potas e em geléias, farinhas alimenCivil Técnica, Auditório, e Adminis- tícias, de cereais compostas ou não,
tradora de Seguros Ltda.
frutas fresca, secas,' passadas e crisLocal — São Paulo
talizadas, legitimes em conservas, leite,
, Classe — 50
milho, mel, Manteiga, peixes em conArtigos — Serviços de corretagens de servas e frescos, pimentas, queijos,
seguros, administração de bens e au- requeijões, rações balanceadas para
ditoria em geral
animais, sue de frutas para fins
alime tares e vinagre
579 875.411
bservações
Aguardente, randy, bitters, conhaROTEIRO DO B02
que, cervejas destilados de vinhos,
gins, licores, Í rhum„ sherry, vinhos
APETITE
espumantes, vermouths, whiskys e
Ind. Brasileira
vodkas
Bebidas refrigerantes isentas de álcool
a saber: águas gasosas minerais ou
Requerente — S. A. Jornal City News não,
caldo de cana, garapa, gasosas,
de São Paulo
laranjadas, linionadas, refrescos de
Local — São Paulo
tamarinho, de abacaxi e de garapa e
32
Classe
seda water
Artigos — Crônicas impressas, colunas impressas, folhetos, jornais, livros, Sementes e niudas para agricultura,
propagandas impressas, publicações a. horticultura ie a floricultura, flores
naturais, orquídeas naturais, plantas
impressas e revistas impressas
vivas e seinentes para plantio
N9 875.412
D1 9 875.416

palhetas de pintor, máquinas de registrar e porta-cartão de papel
Classe — 50
Artigos — Prestação de Serviços
N9 875.409

Requerente — Evadia Indústria e
Comércio Ltda.
Creações Serclay
Local — São Paulo
Reque-ente
Confecções Ltda.
Classe — 8
Local — São Paulo
Artigos -- Acumuladores, acendedoClasse — 36
res, aparelhos de ar refrigerados, reArtigos — Abrigos quando vestuários, frigeradores, televisores, rádios, máDB IMHEL
alvas, agasalho, casacos, mantas, pu- quinas de lavar de uso domésticos,
loveres, blusas, blusões, cuéca,s, ce- g eladeiras, asp iradores de pó, liquiBIkUSART
roulas, baby-dolls, maillots, japonas, dificadores batedeiras de bolos, enInd.
prasileira
jaquetas, toucas, pijamas, soutiens, ceradeiras, chuveiros elétricos e auto— S. A. Jornal City
calças, calçinhas, camisas, gravatas, máticos, máquinas de cortar, picar ou Requerente
News de São Paulo
Requerente — l3lusart — Indústria e
camisetas, paletós, camisetas, cami- moer, de uso domésticos, , panela de
Local — São Paulo
Comércio 'de Malhas Ltda.
solas, roupões, rebe de chambre, luvas, p ressão, torneiras elétricas, tomadas,
Classe — 32
Local I-- São Paulo
ligas, cintas, cinturões, meias, e rou- fios, soquetes, telefones, sistema de Artigos — Crônicas
impressas colunfas
Clsse — 36
pas brancas de uso pessoal
comunicação, toca-discos, pick-ups, impressas, folhetos,
jornais, livrios, Artigos — Anaguas, aventais, babyamortecedores,
reatores,
aparelhos
de
N9 875.402
impressas, publicações doll, bermudas,, blusas, blusões, botransmissão refletores, ventiladores, propagandas
impressas e revistas impressas
leros, cachecols,i calças, calcinhas, cavoltímetros e relógios
misas inclusive 'para esportes, camiN9 875.413
Classe — 9
solas, casacos, tgeroulas. chales, cinArtigos — Bandolas, banhos, baterias
tas, cintos, cole es, combinações, cormusicais, berimbaus, vocais para inspinhos, cuecas, ' dolmans, dominós,
tr umentos musical, cordas para, insSIGILOSO
echarpes, espartilhos, estolas, gravatas,
tr umentos musicais, cuicas, flautas,
Ind.
Brasileira
japonas, jaquetões, lenços, ligas, linRequerente — Auto Posto Motorista foles', gaitas, gongos, guitarras, violuvas, maiôs, manteaux, manlírios. violões xinofoneO, trombones. Requerente — Empresa Jornalística gerias,
Ltda.
tos meias, palatos, peugas pijamas,
p ianolas, p ianos, pistões, surdos, tamLocal — São Paulo
"Comércio & Indústria" S, A.
puloveres, robes chambre, roupas de
bores. realejos, rabecões, cometas,
Classe — 33 e 47 — Titulo
Local — São Paulo
saias, sherts, soutiens, suetes,
caixas de músical clarinetes, bandolins, Artigos — Crônicas impressas, colu- baixo,
N9 875.403
tubos para orgão, serrotes musicais, nas impressas, folhetos, jornais, livros, tailleurs, turbantes, vestidos visons
p ratos de baterias. macacas e metais propagandas impressas, publicações
N° 875.417
de bateria musical
impressas e revistas impressas
Classe — 13
N9 875.414
Artigos — Abotoaduras de punho,
.ãlií.BA.13 Á.
ág uas nfarinhas. lapidadas, ametistas
erente
qun-r":-l
DI0OIX
•
Requerente — Tecidos Dollotex Ltda.. lap idadas, alfinetes de gravatas, alfiínd. Brasileira
netes p ara adornar vestuários, anéis,
Local — São Paulo
— Michel Abdel Massih
argolas'para usar como jóias, botões Requerente — Empresa Jornalística Re
23
Calsse
e José Abdel Massih
Artigos — Tecidos de algodão, tecidos de colarinho' braceletes, brilhantes,
Local —' São Paulo
"Comércio & Indústria"_ S. A.
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos b rinco& broches, contas de metal preTltulo
Local — São Paillo
le caroá, tecidos de cetim, tecidos de r ioso imitacão, chaveiros, correntes
ClasSe — 36
Classe — 32
asemira, tecidos de celulose, tecidos de metal ou imitação brincos, pérolas Artigos — Jornais,
revista
e
publi1
1n79
Ca crepe, tecidos de gorgorão, tecidos p ulseiras, jóias de pratas ou
cações impressas em gerai
'de cretone, tecidos de sêda, tecidos imitac.ão, rubis la pidados, safiras laClasse
—
25
nylon linhagem, sarja, tecidos de nidadas, topázio la pidados, jóias ou Artigos — Cartazes, desenhos, gra;
ramy, keal dos de rayon, paco-paco, l inifação de jóias de qualquer espécie vuras, letreiros, mapas com informatecidos de malha, tecidos de linho,
çõeá sôbre o comércio e a indústria,
PEQU1TO
Classe — 17
tecidos de morim, flanela, veludo e
painéis e tabuletas
Artigos — Abridores de enVelopes,
retalhos de tecidos
almofadas para carimboS, apagadores
No 875.414579 875.404 •
Inallstria 'Brasileira
de tintas, apontadores de lápis, ar_—
quivos, berços para, mata-borrão
—
kZTO DO PAIXO
colas, para. escritório, carimbos, fitas
SI AUTO POSTO
tylal, máquinas de escritório, • máquiPARATFIl
nas de escrever, calcular. enderecar e Re pue,rente -- Empraza Jornalística Requerente — Comércio de Carnes
Pequit0 Ltda.
"Comércio & Indústria" S. A.
somar, lápis, canetas tinteiro e esfeLocal — São Paulo
Local — São Paulo
— Auto Pôsto Paratef i-og ráficas, grampos de escritório. eitos.
Classe — 41
Classe — 50
Ltda.
cofres cortadores de Papel, duplicadoDistribu!cão de jornais, Aplicação — Para ser aplicado nos
Lccf.: — São Paulo
res de cópias, dunlicaclorvs, espátu- A fivMnde
artigos da. êlasse acima
las, lacres de enelopes, tecnigrafes revistas e publicações impressas, proClasse — 31 e 47 —

_PARÁ
Bra
iMA

"AUTO POSTO
MOTORISTA

DiDOLLOTre
Ind. Brasileira

1

á
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N9 875.419

N9 875.426

PICOLINO • CALÇADOS

"ELOAR"
Ind. Brasileira

nacço de 1959 1765

'culos, breques, calotas, câmaras de

875.438

ar para y d1os, carros relaoPues e
suas partes integrantes, direção de
veículos, engates de veículos, dragas,
eixos de direção, de veículos, freios,
mole, dc veículos, pára-lamas e pára,7wisas de veículos, varais, pedais de Regiie- lite: E. R. Squibb zs...:Jons
câmbii., petroleiros e suas partes inInc .

MOTIVAL

Ja,,,qc, eme — Rached, Kaid & Cia.
Requerente — Mete•lúrgica Eloar
Ltda.
Local — São raulo
Local — São paulo
tegrantes, bk.W.letas e suas pastes in- Looel: Estados Unidos da America
Classe — 11
Título
tegrantes e rodas de veículos
Artigos — Braçadeiras, botões, puxaClasse: 3
Classe — 36
dores, brocas, cadeados, canos, carreA, tigos : preparação farmacêu tica
Aplicação — Para ser aplicado nos tilhas, centro de mesa, conenes para
N9 875.431
tranquilizante e a.nti-depressiva
arfigos da classe acima
encanamento, curvas de cano, dobradiças,
fechacheas,
fechos,
maçanetas,
1110T-DOG
N9 875.439
Ne 875.420
terfilados, r pldanas, torneiras, trancas,
INEN~=~11,
PENHA"

Áravessas, trincas e trilhos
N9 875.427

GAPUAVA
IND.

Requerente — Indústria e Comércio
de Materiais para Construção Car-

SERDZIBA
Ind. BraelleIrw-I
Requerente — Panificadora Serdeira
Ltda.
Local — São Paulo

Classe — 41

-Artigos — substâncias alimentícias
panificadas, notadamente: pães, biscoitos, bolachas, boles, broas, doces C
confeitos

N9 875 ,422

Ind. BraSileira

h:DISTRIBUIDORA
E PERRO E AÇO
IA GRANDE"
~quarenta: Edmilson Alamiun
Local: São Paulo
Classe: 3
Titulo
/n19 875.429

4COPAEAL"

Inda Brasileira

- Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
N° 875.434

XCKYIS

Ind. Brasileira
Requerente:. Ifucky's Com esti--Es

Limitada
Classe: 41
'Artigos: lanches, sanduíches, hamburgo, churrascos, pizzas, refeições
prontas, dêces, bolos, pastéis, co,d/lhas, empadas e croquetes

Indústria
Requerente — Pescados Samburá Requerente: COPABAL
de Balas e DÔces Ltda..
Ltda.
Local: São Paulo
Local — São Paulo
Classe — 41

artigos — Pescados, peixes conservaLos, atum, bacalhau, enxova, sardinha,
camarão, lagostas, mariscos, ostras,
baleia, molucos, peixadas, pirarucu,
urucuni e peixes em conservas
N9 875.423

"VTALL"
Ind. Brasileira
Requerente — Luiz Sarachini
Local — São Paulo
41
Cla,saer

Artigos — Sorvetes
N9 875.424

."CREDI.RUDGE"
• Requeren t e — Ada.milton Vieira da,
Silva
Local — São Paulo
Classe —3)3 — Titulo
NQ 875.425

"NELIMA"

Ind. Brasileira
neauerente — Abir Magid
Local — São Paulo
Classe — 8
artigos — Relógios

Lida

INDUSTRIA -BRASILEIRA'
Requerente: •Farloc do Brasil S A,
Indústria e Comércio
Local : Rio de Janeiro
ClaSse : 8
Artigos: aparelhos para verifica 44
e sangria automática de circuitos
ciraulicos freios e embreagem )

N9 875.432
Requerente: Confecções Pasimar
Limitada
"JORNAL DA CIDALocal: São Paulo
Classe: 36
DE
DR JUNDIAT"
Artigos: abrigos, quando vestuários,
::75.4i0
alvas, anáguas, aventais, baby-doll,
Requerente: Edittra Panorama
blusas, blusões, boinas, bonés, botas,
Limitada
r4STARC
cache-cols, calças, calcinhas, calções,
Local São Paulo
etas,
camisolas,
casacos,
cerouc
Classe: 32
la cheias chapéus, chinelos, combiGênero de negócio : jornal
nações, echarpes, cuecas, cueiros, culoINDUSIRIA -BRASILEIRA
tes, dolmans, lenços, meias, gorros,
N9 875.433
librés, maillots, pijamas, soutiens,
Requerente: Farloe. do Brasil.
vestidos saias, quepes, quimonos, reIndústria e Comércio
galos, uniformes e roupas brancas de
"PROENÇA AUIv
Local : Rio de Janeiro
uso pessoal
Classe: 8
POSTO"
Artigos : aparelhos para medir
•
N9 875.428
pressões
Requerente: André Longhin & Filho

..nnn••••••n•n•

"SAMBURÃ h

Local: São Paulo
Classe: 41
Titulo

PASIMAR
Incl. Brasileira

BRAMI-EIRA

bucal Ltda.
Local — São Paulo'
Classe — 16
Artigos — Para distinguir Caixas de
cimento, drenos, estacas, ladrilhos em
geral, macadame de granito, alcatroado, manilhas de barros, pilastras de
concreto, telhas, tijolos, tubos de concreto, azulejos, cimento, portas, tacos
para assoalhos, argamassas e concreto
preparado
N9 875.421

.A110-50

Requerente: Bot-Dog Penha

N9 875.435

N° 875.441

TAVIST
Requefente: Sandoz S. A. (Sai,d0Z
A. G., Sandoz Ltd.)
Local: com sede em Basiléia., Suiçq.
Classe: 3
Artigos: um preparado anti histaminico
•n•nnn•,,

N9 875.442

PARS

ItLk010
Classe: 41
Indústria Brasileira,
Artigos: balas, bombons, chocolates,
Requerente;
Macmar
—
Seguros
drops, pirolitos, balas de niel, balas de
Requerente: Cursor Brasileira
Gerais
anis, balas de frutas, bolachas, bolos,
Máquinas Têxteis Ltda .
Local : São Paulo
caramelos, biscoitos, pão, dôces de
Local: São Paulo Classe: 50
leite, cremes, dôce de abóbora, dôce
:6
de côco, Oca de ameixa, dôces cris- Artigos : como marca de serviço, de Artigos: rolosClasse
de urclume, bobina 54.
talizados, dôces em calda e em con- acôrdo com o art. 74 do C. P. 1.,
carretéis de todos os tipos
serva, frutas, frutas sêeas, essências para ser usada pela entidade, em seu

para balas e Ocas, bolinhos, rapaduras, &ice de cenouras, Uca de batata cltice, marmelada, goiabada, pessegada, figa da e massas alimentícias
N9 875.430

ORHEMA

Ind. Brasileira
Requerente: Orhema Produtos
Metalúrgicos e de -Construção Ltda.
L(Ical: São Paulo
•
Classe: 16
Artigos: • argila preparada para construções, areia para . construções, caibros preparados para construções,
calhas de telhados, cimento comum
estuques, esquadrias, grades, lambris,
lajes, lajeotas, mármores, portas. vitrôs e janelas telhas, tijolos tintas
para corstrw•ão parquetes, pisos placas para pavimentação vip•amentos
preparados para construções pedras
preparadas para construçõe , e
nas quando Cor .11,,éses
Classe' 21
Artigos: alayanca de Câmbio amor
tecedores de veículos aros para yel-

ramo de corretagens de seguros
gerais
•
N? 875.436

TRANSOURO

519 875.443

CENTRAL rGAerCHA

tspoRTES .
Requerente : Rádio e Televisão
Gaúcha S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 32

Requerente: Transouro Transportes
Rodoviários ida,.
Local: São Pauló
Classe: 50
Artigos: para assinalar e distinguir
Artigos: serviços de transportes em genèricarnente os artigos da classe, a
geral de cargas e coletivos; serviços saber: jornais, revistas e publicaçõefl
de entrega de mercadorias e anco. em geral. Álbuns e programas radio..
mendas é serviços dr. despachos
fônicos. Peças teatrais e cinempoi
gerais
tcgráficas
•
N° 875.437
1\19 875.444

EDIFICIO
p.a

_nua.

,CENTRAL "OselÜCHing

ESPORTES

come )ai e Construtora
'./iiz Auricchlo Ltda.
Local : São Paulo
Classe : 33

Titulo

Requerente: Rádio e Televisão
Gaúcha S. A.

Local: Rio Grande do Si,'
Classes: 32 e 33
Frase de propaganda

N 9 WK.445

Março de 1969
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Na 875.45

139 875..449

•

.DISC~O~SEAL
Requerente: Worcester Controia Company
Estabelecido em: 125 Hartwell Street;
West Boylston Massachusetts, 0158aUSA.
Classe: 6
Artigos: Para distinguir: válvulas de
borboleta.

escritórios, conjuntos para terraços xit
jardins, conjuntos para sala de visitas e conjuntos para przas, conjunta!!
de móveis para bares, c njuntas para
copa e cozinha, colchões de molas, cadeiras de balanços, di 'soes, duma
banquetas, escrivaninh , raeslnhas,
móveis para rádios, mó eis para televisores, ga.yeteiros, pol ronas giratórias, porta-chapéus, sofás e poltronas
cama, armários e prateleiras (móvéis).
N a 875.460-461.

Na 875.455-456 a
E

Requerente: Rádio e Telesisão
Gaúcha S. A.
Local: Rio Grande do Sul
• - Classes: 32 e 33
Sinal de propaganda

Requerente: Rádio e Televisão Ciaucha
S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 32 e 33 — Sinal de Propaganda
.
No 87a .458

s.!

•

J'E L O
T
IndCistria Brasileira

Req uerente: Miatex SA. Industria e
Comércio
Local: São Paul(
Classe: 22
Artigos: Para distinguir fios e linhas
de toda espécie: Algodão, cânhamo
juta, rami, lã, linho, nylon, rayon, poliester, acrílico, sêda natural, sintéticos
plásticos celulose e mista dos mesmos.
para tecelagem, costura, bordado, trica
e croché
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de
malharia e roupas feitas: Anáguas
blusas, blusões, babadoures, casacos
capas, cachecols, combinações, chapéus, cinta!, calças, calções, camisas
Requerente;
Radio
e
Televisão
CT'aúcha
aetallerente: Rádio e Televisão a. na
cueiros, 'camisetas, camisolas, cuécas
S.A.
S.A.
gravatas, jogos de lingerie, jaquetas
Local:
Rio
Grande
do
Sul
.
rande
do
Sul
Local: Rio aa
Classes: 32 e 33 — Sinal de Propa- luvas, lenços, meias, maiôs, penhoar
pulover, pijamas, roupão, shorts, saias
lasses: 32 o 33 — Sinal de Pragaganda
sungas soutiens, sweater, toucas, uniganda
at,' 875.451
formes, vestidos, slacks, mandrião
875.447
1,1 9
baby-doll, terninhos, gôrros, bonés e
mantas

\
Requerente: Rádio e Televisão (iaucha
S.A.
Local: Rio Grande do Sul Classes: 32 e 33,— Sinal C Propaganda
S. A .
Radio
e
Televisão
Gancha
XeqUerente :
W
o 875,453
S.A.
Local: Rio Grande do Sul
33
Dlassets: 32 e - .— Sinal de Proj,sa-g anda
ais 875.448

Requerente: Newton MOtta de Souza
Carvalho,
Local: São P ulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir: aparelhos de
projeção, aparelhos de, (miar fotografias, aparelhos de aprokimação, binóculos, bobinas, câmara fotográficas
câmaras ampliadora, diafragmas para
fotografias, focalizadores para câmaras
fotográficas, filmes revelados, flash.
filmadores, lentes, flushes, lentes de
contacto, lentes graduadas, limpadores de lentes, lunetas, lupas, máquinas
cinematográficas, máquinas fotográficas, microscópios, óc los, pince-nez
periscópios, projetores, rotestores, pilhas, puxadores de filnes, tripés, telescópios, telelupa.s, ap alhos de projeção, diafragmas paia fotografia,
lâmpadas de projeção, negativo de focalização, prensas para lumes cinemaN o 875.45"
tográficos prismaa fotográficas, refletores.
ÁURIVE*R-D
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
SZko Paulo- Capital
de serviços de laboratórios fotográficos,
ampliações, revelações, 4ópías fotográficas, consértos e assistê cia técnica de
Requerente: Yoshloka S.A. — Cons- aparélhos fotográficos
óticos e atetrutora e Licorporadora.
lier fotográf co.
Local: São Paulo
N9 875.46
Classe: 33 — Titulo de edifício
Nr?

875.459

ESTACIONA
são paulo-CaPital
Requerente: Luiz Antonio Augusto de
Oliveira e Bernard BasteLocal: São Paulo
Classe: 33
Titulo de estabel cimento
N o 875 . 46

Lts
Requerente: Newton Motta ae oouza
_Carvalho
Local: São Paulo
Classe: 33 — Sinal de Propaganda
_
1.1( 875.458

PO LMÁRL
Indástxio

Isla S.A. — Importadora de Sarnenta para Lavoura
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 45
Requerente : Rádio e Televisão Gaúcha Artigos: Sementes para agricult ra
S.A.
horticultura e floricultura, flores 1,
T400ah Rio Grande do Sul
'
turais, mudas e plantas em grui e
Passes: 32, e 33 ^ sinal de Propargrãos de sementeiras
jazida

Requerente: Companhia Industrial de
"Polmark
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Para distinguir móveis em
geral, estofados ou não: Almofadas
acolchoados para móveis , assentos, estofados e encostos para cadeiras, ca'-ir-s, carr i nhos Ptra refeições. conrn-p dormitórios, •,onjuntos
„ara suta de jantar . conjuntos cera

INDUS TRIA BRASILORA

Requerente: laócea: Cainnineira Ltda.,
Laca]: São Paulo
C l asse: 4i
Artiaos: Para distinguir: balas bombons, caramelos, chocolates, dôces e
frutas em massa, em calda e n ristalizados Pastilha,s. CA-M fMtos, biscoitos
e bolachas'

4
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N9 875.471

N9 875.

4471PO4~
- à, e
Joaquim Pinto de Miranda
Netto
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço para
distinguir transportes em geral de passageiros, urbanos e interrubanos.
No 875.465

Requerente:

nn••n•••••n•••n•,1

11~••n•n•••••n••nn

Reeeerente: J. P. Moreira Bebidas
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigos: da Classe
No 875.472

Requerente: SAEB — Sociedade Anônima de Empreendimentos e Bens
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Género de atividade: Administração de bens próprios e de terceiros, móveis e imóveis, negócios e
amprêsas em geral; prstação de serviços de consulta; importação e exportação, comissões, consignações e representações; incorporações de qualquer natureza; estudos e projetos em
geral; compra, venda e corretagem de
Indústria Brasileira
Imóveis; podendo ainda exercer tada
e qualquer atividade relacionada ou
aubsidiária a êsses fins, inclusive a Rea nerente: J. P. Moreira Bebidas
Local: Guanabara
participação em outras emprêsas
.—
Classe: 42
Artigos: da Classe
N9 875.466
N9 875.473 —

PRD

,Indústria Brasileira -

gaanerente: Macieira Móveis Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: da Classe
N9 875.474

Requerente: Joaquim Pinto de
Miranda Netto
Local: Guanabara
Classe: 49
tôda espécie. BrinArtigos: Jogos de pos
quedos e passatem ; petrech os e artigos para fins exclusivamente desportivos, exceto vestuários .
N9 875.468

Indústria Brasileira

cai' vélle

Requerente: Luiz Clóvis Scarpino
Loca) e Guanabara
Classe: 38
Artigos: da Classe
afia 375.475-478-481-484-487-501-503a 506 e 510

INDUSTRIA BRASILEIRA
nequerente: Indústria de R'oupae

••••..

Surinami Ltda.
Local; Rio de Janeiro
Classes: 23 e 50
Artigos: Dass Classes
N9 875.469

o

o

indústria Brasileira
Requerente: Carro-sserias Vieira
Comércio e Indústria S.A.
Local: Guanabara
Classe: 6
Artigos: da Classe
No 874.470

Requerente: Isopor Indústria e
Comércio de Plásticos S.A.
Local: São. Paulo
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de; açafrão em bruto; açor/ (cora/ em bruto ou parcialmente preparada:
azul) ena bruto; adragante (goma) gipalta; gerassol (minério); glicose em
em bruto ou . parcialmente preparada; bruto; gutas; gomas em bruto ou par.
agar-agar em bruto ou parcialmente cialmente preparadas; gorduras alia
preparada; agata enr bruto; água ma- bruto ou parcialmente preparadas;
rinha em bruto; aguano; elabrasto em grafite em bruto; granadas (r *ras
bruto; albuino; alcatrão em bruto; em bruto) •, granito bruto; grés; guaalexandrita bruta; algas marinhas; nará em bruto ou parcialmente pra.,
algodão, caroço de; algodão em bialto; parado; guaxima (planta barbácea);
algodão em rama; algodão parcial- guelas de boi; guta-percha em J rufo
mente preparado; alizarina; almecega ou parcialmente preparadas; hasstr, 1.
(resina de arueira) em bruto; altea; nita; heliotrópio bruto; isotermita;
ambar em bruto; ambarina; ametista ilmenita; jacinto bruto; jade bruto;
bruto; amianto bruto; amido vegetal jarina (farfinite); jaspe; jetaicica;
bruto; anil bruto; animais para expe- junto; lã de escórias em bruto;
riência e pesquisas; partes de; ani- mineral em bruto; lã parcialmetre
mais, parcialmente preparada, subs- preparada; lã vegetal em bruto. inciu.
tâncias; aparas., ou resíduos de vage- sive de agulha de pinheiro; lapis-iatais ou minerais; apatita; atanado; zuli ou la,zulite; latex; liquens: iquiareias não preparadas; (argentifera, dambar (estoraque); líquidos de plan.
monazítica) ; argila não preparada (in- tas; lupulo bruto; madeira, aparas
clusive refratária) ; arbestos; azeviche de; madeiras bruta ou parcialmente
em bruto; babaçu; edeo de; bagaços preparada; madeira, polpa de; ma..
vegetais; balata bruta; bambu; ba- drepérola bruta; magnésia; mala,ca,
rauna; barba de baleia; barba de mi- cheta; malaquita bruta; malte bruto
lho e outros vegetais; barbatana de ou parcialmente preparado; mamonX
baleia; baritita; baxrilha; barro; ba- bruta; maná bruto; mármore bruto
salto; ' bauxita; benjoim; berilo; betu- ou parcialmente preparado; marfim
me em bruto; bexiga bismutirita; bruto; mica bruta; minério bruto;
blenda; hiotito; bog-iron (limonita); manazite; monazítica; areia; musgo
borracha, suco de seringueiras para em bruto; /*luar bruto; nozes, cascas;
fabrico de;borras; branco de baleia nozes não alimentícias; oanani' eni
(espermacete); brasil-pau; breu em bruto; oleína; óleos brutos; óleos par.
bruto ou parcialmente preparado; ba- cialmente preparados; onix brutor
bosa, baba de; cabe/os em bruto; ca- opala bruta; órgãos de animais; ossos
chibu; cachu em bruto ou parcialmen- ozocerita bruta; paina; palha bruta
te preparado; cal em bruto ou parcial- ou parcialmente preparada; parafina
mente preparado : calambá (resinas) ; em 5ruto; pastas brutas ou parcial.4
calarribina; calcareios; ealcedonea; mente preparadas; pau-brasil em bm.
calcita; calcopirita; ca/cosita; cara- to; pau campeche em bruto; pedra
pecha — exceto de pau: cana da`In- especular (mineral); pedra-sabão; pedia; cânfora em bruto ou parcial- dras brutas; pedra pome em brutor
mente preparada; cânhamo em bruto pedras preciosas em bruto; pêlos -ta
ou parcialmente preparado; coalim animais em bruto; penas de aves eria
em bruto ou parcialmente preparado; bruto; penugens em bruto ou par.
capim bruto; capoque; carbonato bru- cialmente preparadas; pez bruto; rua
to ou parcialmente Preparado; carme- belito bruto; rubi bruto; safira brutaa
Una; barmim bruto; carnaúba; carbo- sais minerais brutos; sandaraca; sana
ne; carneiro, lã de (em bruto ou par- gue seco; sargaços; sarnambu; sebo
cialmente preparada);•caruá; casca animal (em bruto); sebo vegetal era
de vegetais; (de árvores de côcos); bruto; seivas ve g etais; serradura; sara
casca de vegetais — extratos em bru- ragem; silica bruta; silicio; sisal (fito de; cascos de eág Idos, tartarugas; bra); soja em bruto, óleos de; suarda;
cassiterita;" caudas de animais (cri- sumaga bruta; sal de rochas em bm.
nas) ; cauri (mina de damassa); cava- to;. tucum ,fibras); talco em . ato;
cos de madeira; cebo em bruto; cen- tanino-extrato bruto de; tartaruga,
talo espigado; cêra animal em bruto casca de; tendões;Sarebentina;teirítos
n•
ou parcialmente preparada; cêra mi- brutas; texteis, fibras de; tripas
neral em bruto ou parcialmente pre- alimentícias; tripoli em bruto; turfa
parada; cêra ' vegetal em bruto ou para embalagens; vegetais, fibras;
parcialmente preparada; cerdas em
bruto; chelita (minério); chifres;
Cla.s
xisset°: 8
chistos; cinzas; clinquer; côcos — fi- Artigos: Instrumentos de precisão,
bras de; cola animal em bruto ou par- instrumentos científicos, aparelho3
cialmente preparada; cola vegetal em
uso comum, instrumentos e a pabruto ou parcialmente preparada; co- de
relhos didáticos, moldes de espécie, Cs
lefina; conchas de ostraa em bruto ou acessórias
de aparelhos elétricos (In.
parcialmente preparadas; conchas da alusiva válvulas,
lâmpadas, tomadas,
tartaruga em bruto ou parcialmente fios, soquetes etc.;
aparelhos foto.
preparadas; copal em bruto; goma; gráficos, cin ematográficos,
máquinas
oopra; copraol em bruto; caprólito em falantes, etc.; discos gravados
bruto ou parcialmente preparado; co- filmes revelados) a saber: abaixa4e
quilho; coquirama em bruto; coral em luzes; abajures; absorsometros, acena
bruto; corantes vegetais em bruto; co- dedoves, acidnometras, açucarimetros,
ridon em bruto; cortiça em bruto; acumuladores, _adap tadores, acroma.
couçoeiras em bruto; crina animal; tras, alcoolomeeros, alternadores da
crina vegetal; criolita cristal de ro- corrente elétrica, alto-falantes, amas,
cha; cromita (minérios); cromo-mi- sadeiras' de uso domésticos, a/norte.
nérios; cruxibá (coral); diamantes cedores eletricos, am p erímetros, am.
brutos; dia,raantita; diatomita; diorita pliadores, am plificadores, analisado.
(minério) em bruto; dividivi em bru- res, anéis de calibrar, anemoinetros,
to; elemi; encéfalo de animais; enxô- antenas, anúncios elétricos, aparea
fre em bruto ou parcialmente prepa- lhos acionados por moedas, apareaerofotog
aparlehos
rado; epornita; ervas não alimentícias lhos
amplificadores,ramétricos,
aparelhos calibrado4
e não medicinais em bruto; escamas res,
aparelhos
cin
ematográficos,
ripa4
em bruto; esmeralda em bruto; esmecosinOgráficos, aparelhos de
ril em bruto; espato; esparto em bru- relhos
to; especular — minério; espermacete agrimensura, ap arelhos de alarma,
em bruto; estearina; estroarcianita; aparelhos de alta tensão, aparelhos
euxenita; extratos animais em bruto: de ar refrigerado, aparelhos de assar,
de astronomia, aparelhos
extratos vegetais em bruto; feldspato; aparelhos
cocção, aparelhos de comunicação
fibras minerais em bruto; fibras vege- de
interna, aparelhos de controle do
tais em bruto; filaça; filatintes em calor,
aparelhos de controle de for..
bruto; pedras; flores, substâncias bru- eu,
aparelhos de contrôle de movia
as das; fluoretos, minérios;
ment-a,
apaaelhas de contrôle de som,
fluorita; folhas vegetais não medici- arelhos
de contrôle de temperatunais e não alimentícias; fosforita; fui- ap
aparelhos de cortar frios • (de
ler (terra); galenas (minérios); gan- ra,
doméstico), aparelhos de encerar
ga (minérios); ganister (terra refra- uso
uso doméstico), aparelhos de
tária); garnierita; gelatina em bruto (de
engenharia, aparelhas de engomar
ou parcialmente preparada; geléias (de
uso doméstico). aparelhos do
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de sinalização para, estufas nas marcadoras de roupas; marcado- cosinha; apitos; arames lisos ou fd,
espagir, aparelhos de evaporizaçâo, sistema
automáticas; marcadores elétricos piados; arcos de serra; arcos de pua;
aparelhos ee experiências mentiu- de aquecimento, estufas para plan- reá,
matemáticos instrumentos; medidores argolas para guardanapos e similares;
aparelhos de fermentação, apa- tas, endiometros,- evaporarLetras, de
altura;
de comprimento; aros para guardanapos e similares;
remos de física, aparelhas de foto- exaustores, exceto de máquinas, ex- medidoresmedidores
de
distância;
medidores de aros para óculos; ] armações arranca,.
perimentadores
de
ovo
exposometrós,
fotografia,
cleca..que, aparemos de
apa- extintores de incêndio, fantoscópios, fôrça; medidores de intervalo; me- tachas; arrebites; :artefatos de metal;
aparelhos de galvanoplastia,
faroletes faróis, fecha-portas auto- didores de pêso; medidores de pressão; não de outras classes; artigos de me..
remos de geoàésa, aparelhos de geo- máticos,
fecha-portas pneumáticos, medidores de rosca; Medidores de tal não de outras classes; assadeiras;
iluminação,
metria,. apareihoS cie
vahime; medidores graduados; mega- atiçadores de fogão; azeiteira; bacias;
aparelhos de institutos de beleza, feders, ferros eaStricos para, solda,
(não ferro para passas, e engomar, ferve- fones; nieganietros; megascópios; mes- bainhas; baixelas;, baldes; bandejas;
aparelhas de . matar insetos
medição, dores, filmadores, filmes revelados, cladores; metereológicos aparelhos; barris; baterias da. cosinha; bebedou.aa ricolas) aparelhos de
aparelhos de observação, aparelhos filtrantes aparelhos filtros autome, metronomos; metros; microfones; mi- ros; betumadeiras; ; bigornas; bisagras;
. crometros;
microscópios; microtomos;
de ordenha, aparelhos de passar ticos, fios, aparelhos
elétricos, fisica
bombonieres; botões; pumires de base; miras graduadas; mas- biscoiteiras;
rema (de uso doméstico, aparelhos aparelhos d.e, sinca, instrumentos
turadores de líquidos; moedores de xadores; braçadeiras; bridões para anide pesar, aparelhos de proteção con_ fitas métricas, fixos dentados,
tra acidente, aparslb.o,s de rádio,. metros, flushes, focagem, instrumen- uso doméstico; molinetes hidráulicos; ais; broca; bolas não de outras ciasasareihos de refrigeração, aparelhos tos óticos, dispositivos para, focali- mostradores; níveis; objetivas foto- es; bules; cabeções; /cabines; cabos;
de segurança (inclusive do trafego), zadores para câmaras, fogareiro (ele- gráficas; óculos; odometros; osciligra- caçambas; caçarolas; cachepots; caaparelhos de sinalização, aparelhos trico ou não), fogões (elétricos ou fos; oxiladores; ozonizadores; ozono- deados; cadinhos; cafeteiras; caixas
desinfetadores não medicinais. apa- não), fonendoscópios, fones, fonogra,, metros; ozonoscópios; padrões; painéis (inclusive para relógio); caldeirões;
máquinas, fonográficos, discos, de aparelhos elétricos, panelas de pres- canecas; caniVetes; canos; cantaros;
relhos de som, aparelhos de teleco- ficas
fonte de cabeça, roma são; panelas elétricas; pantornetros; canudinhos; canados; carretilhas;
municações, aparelhos de televisão, fonógrafos,
metros, fonoscópaos, formas elétri. para-raios; passimetros; pedometros; castiçais; catracas;] cavadeiras; cavaaparelhos esterilizadores (não medi- cas,
fornos, fosfcroscópios, fotodecal- pêndulos; penteadores elétcricos; pe- letes de ferro; centros de mesa; chaf otogrameti mos,
sinais), aparelhos
aparelhas fototelagráficos, aparelhos cadores, fotofonos, fotografias, ma- sagem, aparelhos para; pesagem ins- leiras; chaminés; ehanfradores; cha. fotometros, trumentos de: pesos para balanças;
gaseificadores. aparelhos geolisicos, quinas, fotografometros,
freqüência, aparelhos de, picadores de uso domésticos; pick-aps; pas não de outras' classes; chave de
- aparelhos hidrométrico, aparelhos fotoscópios,
broca; chaves de fenda; chaves de pafreqüência,
medidores,
freqüencimeaimpadores (de uso doméstico), apa- tro, fusíveis bases de, fusíveis chaves pilhas elétricas; pince-nez; pipetas; rafusos; chaves ern geral; chaves inrelhos metereológicos aparelhos mis- de, gabaritos galactometros, galvano- pirometros; piroscópios; pistolas de glesas; chuveiros comuns; einzéis; coafuradores (de líqüidos, de óleos), metros, garrafas térmicas, gás, bicos pintar; planímetros; planisférios; dores; colheres de 'mesa; colheres de
,aparelhos automáticos de, gás, bombas pára, plugs; pluviografos; pluvioinetros; pedreiro; compoteiras; conchas; coneaparelhos ozonizadores
náuticos científicos, aparelhos pas- gás,
pluvioscópias; polaribombas para limpar tubo de, pluviômetros;
projetores,
metros; polariscópios; potenciômertos; xões para encanamento; correntes não
teurizadores, aparelhos
gás,
bombas
para
provar,
gás,
con.,
aparelhos reatores, aparelhos radioprismas; projetores cinematográficos; de outras classes; éonfeiteiras; copos;
de, gás, difusores de, gás, prjetores
fónicos, aparelhos refrigeradores, tadores
de filmes; projetores de ima- coqueteleiras; cortai-arames; cortadodispositivos para lavar, gás, distri- gens; projetores
aparelhos radiotelegráficos, aparelhos -buidores
de luz; propulsores; res de grama e outros; éremalheiras;
de, gás, fogões a gas, forno prumos; pulverizadores;
reprodutores de imagens, aparelhos a gasogênios,
não de outras cremons; crivas; 'cruzetas; cubetas;
gasometros,
geisers,
gereprodutores de sons, aparelhos si- ladeiras, giroscópios, globos geográficas classes; quadrantes; quadros de ele- cubos; cunhas; cunhos curvas de canaladores, aparelhos soldadores, apa- para ensino globos terrestres para en- tricidade; queimadores de óleos; quei- nos de reforço cuscuzeiros; cutelos;
relhos sonoros, aparelhos telefônicos, sino, glucometros, gnomonos, gomome madores elétricos; radiofonos; rádios; descanso para talheres, para ferros;
aparelhos telegráficos, aparelhos ter. tios; graduadores; grafofonos; grafi- reatores; refletores; refrigeradores; discos; distintivos 1(exceto da classe
Mostatos,
aparelhos toca-discos,
aparegadores automáticos; registradores 25); dobraditzs; enfeites não de ourelhos ventiladores,
apitos não de
metros; gravoscopios; grupos conver- de
aparelhos; registradores de ar re- tras classes; engates; engrenagens;
sores;
harmonornetros;
hectografo;
Outras classes, aquecedores, aritono- hectografo; hectograno; hectoesteres; gistradores de atmosfera; registrado- exceto partes de Máquinas; envólu.
metros, aspiradores de _pó, assadores, hectometros; heliegrafo; heliogonogra- res de pêso; registradores de pressão; oro; enxadas; enxadinha,s; enxós; esa,utoclaves, automáticas-chaves , baregistradores de tempo; registradores
terias, balanças, balcões frigoríficos, fo; helicometro; heliografo; heliome- de tensão; registradores de tiragem, careadores; escopros; ?,sguinchos; esbalizas, barografos, barometros,' ba- tro; helisocopios; heliostatos; nelio- registradores de tráfego; registrado - palliadores para mictório; espelhos meZimetros,, batedeiras de uso domés_ termometros; herbários didáticos; hs- res de trânsito (borboletas); registra- tálicos; esporas; espremedores; esputico, baterias, benjamins, binóculos, rometrós; hidrantes hidráulicos; apa- dores de velocidade; registradores para madeiras; esticados (ferramentas)
bitolas, bobinas, bombas de ar não relhos; hidrobarômetros; hidrodana- veículos; registradores automáticos: estojos; estrilhos palra montaria; exMecânicas, borboletas automáticas, môretos; hidrógrafos; hidrômetras; registros para água; registro para ca- tensões; facas; facõeS; fechaduras; fehidromê- registros para gás; registros para chos; ferraduras; ferragens em geral;
bules elétricos, buzinas, bussolas; bu- hidrostatos; hidroeimetros;bolotirometros, caixas automáticas não tros; higroscópios hipsômetros; nals;luz;
registro para vapor; registos te- ferramentas em geral; ferrolhos; ferros
de outras classes, calibradores, câ- fotes; horizontes artificiais; horse legráficos;
réguas graduadas; relays comuns para passar roupa; ferros de
singers;
incubadores;
indicadores
aumeras de aparelhos, câmaras fetorelais; reltgios em geral (inclusive plaina para cortar eapitn; foices; VSgráficas, câmaras frigoríficas, câ- tomáticos; indicadores de detenção de OU
lhas para fins diversos; forcados; fôrmaras de cinema, câmaras de telé- curto circuito; indicadores de apare- solares); reometros; reostatos; reoto- mas; formões; forquilhas; freios para
resistências; retificadores; seis- aniniais; fresas; frigideiras; fruteiras;
visão, campainhas elétricas, eu- lhos elétricos; indicadores de corna- mos;
seismografos; seismoscópois;
regadores automáticos, carregadores te; indicadores de elevadores; indica- mofones;
selecionadores; semáforos; sereias de funis; furadores manuais; ganchos;
pneumáticos, cartas astrográficas dores de escapamento; indicadores de alarme;
sereias de aviso; setas de si- garfos; globos; goiva; (não de outras
cartas geográficas, cartas náuticas, flexões; indicadores de fôrça motriz; nalização
elêtriia; sifões; sextantes; classes); grampos; grosas; 'guarnições
l'aapas de aparelhos elétricos, chassis, indicadores de nível; indicadores de sinais
de trânsito; sinaladores; sina- não de outras clasáes; instrumentos
taaves automáticas, chaves de ala, pêso; indicadores de preços (taxime- leiros de
direção; sincronizadores; si- perfurantes não de outras classes; jararamas, chaves elétricas, chaves mag- tros e similares); indicadores
de noscopios;
sirenes; sismolonese;
sis- dineiras; jarras; jarros; ladrões para
néticas, chocadeiras, chuveiros elé- pressão de gás; indicadores de pressão moscópios;
sistemas
de alarma
tricos, cidometros, cinematógrafos, de vácuo; indicadores de quantidade, ma de comunicação; sistema de; sis(econ- caixas d'água; lâminas não de outras
classes; lamparinas; latas; latões;
Cloradores, colimadoras, colorimetros, indicadores de kinsão;
indicadores
comandos a distâncias, combustorest para motores; indicadores para val- trole; sistema de sinalização; sistcma lava-dedos de mesa; 'lavatórios; leiteide gás, compassos Cexceto para de- yulas, injetores; inseticida não agi-de som; sistometros; soldadores ele- ras; letras de metal; I levantadores não
i- trmos; soquetes; sorveteiras; suportss sendo máquina; limas; limatões;
Senho), comutadores, condensadores, colas-aparelhos; instrumentos de calcontadores automáticos, contadores culos; instrumentos de contrôle me- de aparelhos elétricos; tacometros; ta- limpa-pés metálicos; linguetas; luvas
eometros; taxímetros; telefones; tede rotação, conversores, coornatógra- canico; instrumento de física; instrulegyafos; telemetros; telescópios; te- não sendo partes de' máquinas; luvas
fos, cog•neteleiras, cornetas elétricas,.
instrumentos levisões; televisores; teodolito; termo- para bombas d'água; t maçanetas; maCornetas elétricas, cometas para vei- mentos
náuticosmatemáticos;
cietificas; intercominicadofones; termômetros não clínicos, ter- setes; machadinhas; machados; maOulos, correntes de 'agrimensor, cor- res; interruptores; isoladores;
toca-discos; tomadas; torneiras auto- lhos; mancais para rodas; madris;
ladeiras de fotografia, cristais de tes, fitas; kaleidoscópios; lactoácópios; ma
teas; torneiras de compressão; toi - manivelas; mantegueiras; marmitas;
crosmastocópios, cronógraf os, lâmpadas; lampiões; lanternas de pl- radeiras;
marretas; martelos; matrizes; molas
torradores;
tostadeiras;
eurvimetros, cronometros ,densime- lhas; lanternas simples; lanternas elé- transferidores;
transistores;
trenas;
sendo partes de máquinas; mossas;
Cros, descascadose,s de uso doméstico, tricas; lareiras; lensômetros; lentes; tripés de aparelhos fotográficos, tuoos não
munhõe,s; núcleos para martelos e bidespertadores, diais, diafragmas, di- linimetros; linigrafos liquidificado:es; acusticos; tubos conduts; vacuome
, -as; gornas; objetos de Metal não de ounaniometros, discos automáticos, dis- lisimetros; lucimetros; lunetas; lupas;
mag
válvulas
de
comporta;
válvulas
elé - tras classes; paliteiros; paneias; paCos fonografados, discos gravados, lustres; maçaricos; macrõmetros;
mapas thcas; varas graduadas; varingrafos;
rafusos; pás; peças da qualquer metal;
discos para cálculos, discos sonoros, netografos; magnetômetros; velocímetros;
ventiladores; vibradasendo de outras classes: pedestais;
'discos telefônicos, distribuidores de astrográficos; manipuladores; manô- res; viscosimetros; voltametros; vol- não
eletricidade, dispositivos mecânicos metros; mapas de astronomia; mapas tímetros; volumetros; volumen oinetros, pendentes; penduricalhos; peneiras;
perfilados; perfuraderes (ferramenou elétricos para cortinas, duchas, tadoras de uso domésticos; máquinas wattometros; zinoscópios.
tas); pernos de fixação; pés de cabra;
ejetores, afiadoras; de uso doméstico; máquiebulidores, ecobatimetros,
Classe:
11
pias; picadores; picaretas; picoões;
eletrefaro, eletrascomos, enceradeiras, nas cinemaograficas; máquinas
de aparelhos elétricos, adores de uso domésicos; máquinas Artigos: Ferramentas de toda espécie pilares; pinças não eoutras classes;
equipamentos de
'equipamentos para sincronização, es de fazer café de uso domésico; Má- exceto partes de máquinas,' ferragens' pinos não partes de Máquinas; pires;
pelhos para instalação elétrica, espec- quinas de lavar legumes, de uso dO- e Cutelaria em geral. Pequenos artigos placas; plainas; podadeiras manuais;
troseópio5, espetografos, espremedode qualquer metal, quando não de polias; pontas de pariá; porcas; portamáquinas de lavar pratos, de outras
classes, a saber: abotoaduras; chaves; porta-copos; porta-gelosres de uso doméstico, esquadro, ex- mésico;
ou
uso
doméstico;
máquinas
de
moer
este para desenho, estabilizadores de picar carne, de uso doméstico, máqui- abridores de latas, caixas; a,cessórioS porta-frios; porta-jarros; oorta-jólas
pressão, estabilizadores de voltagem, nas de moer ou picar legumes de aso de metal não de outras classes- aços porta-pão; porta-toalhas; ponteiras
estádias, ,estadimetros, estenometros, domésico; máquinas falanes; máqui- pau,- afiar; açucareiros; adornos çx- ponteiros de relógios; potes; postes
estcreescop ios, estereometros, estesee: nas foográficas; máquinas lavaioras e,efo jóias e imitação de jóias; afiado- pratos; pregos; protetores para calçaplanimetros, estereoPticons, estesio- de uso dernésico; máquinas limp•aau s es ; a lava asas; alargadores; aldra- dos; puas; punções;: purificadores;
nicros, estetornetros, esticadores, apa- mas de uso don-iésico; máquinas Picado- vas ; algema: alicates; almotolias • al- queijeiras; quebra-nozes; raladores;
relhos, estilometros, estrada de ferro, mas de Is° doméstico; máquinas segis- viões; ancinhos; anéis, exceto jóias
'
ralo: rascadeiras • rasnadeiras não de
aparelhos para, estrada de ferro, conI exceto de escritórios; meseiN- CO pfirtes de maquina.s; a p arelhos de outras classes; rastelps; rebites; retrôle de, estradas de ferro, sinais tradon
;
apai
l
,
,
el
de chá; aparelhos de cinientes: regadores; redomas;
nas mrcadoras de passagens; máciulautomáticos para, estradas de ferro,

DIAPIn OFICIAL (Seção III ,Março de 1969 17O9

Segunda-feira 17
ysttorlos; retentores; retortos; roi...oleiras; -rodas (exceto de máquinas e
eículos); roldanas; rolos; rosários;
,os cas; rosetas; saca-pregos; sacartochas; saca-taxa; sachas; sacbssdas;
3aidas; saladeiras; saleiros; salvas;
erras; serrotes; serviços de café; serkos de chá; sifões; sinetas; sinos;
ii.Ovelas; suportes; taças; tachos; twlhadeiras talhas; talheres; tambores;
rampas; tanques tapetes de metal;
tarrachas; tachas; telas de arame;
tenazes; terçados; terminaiss terrinas;
tesouras para costura; tesouras para
iardineiro; tuj elas; torneiras; torninhos; tornos; torquesas; trados; trancas; tranquetas; travadeiras; travesas: trilhos; trinchantes; trincos; troCartas ou trocastes; tubos; tubos para
encanamento; tubos para fins divasOs: uniões; urinós; urna; válvulas
simples; varais varetas; va,sadores;
vasilhames; vasos; verrumas; virolas;
xícaras
Artigos: Artefatos de cerâmica (porçelana, faiança, louça vidrada e ouaras) para uso caseiro, adorno, fins
artísticos e industriais, instalações sanitárias não incluídas em outras cias. ses) a saber: açucareiros - anéis
de outras classes - aparelhos
e água - aparelhos de café - apaas
relhos de chá - artefatos não de ouras classes , artigos não de outras
classes - assadeiras - bacias - ban@ajas - barris - bebedouros bidets - biscoiteiras - bomboniéres - botelhas - bules caçarolas
- cadinhos - cantaras - canudinhos - canudos - centros de mesa
- chapas - colheres - compoteisais confeiteiras - copos - cubetas - cubos - envolucros - espreIt'pedores - filtros - formas - fru" Os - frúteira,s - funis - garfos
rra.fas - globos - graus - guarsatções - instalaçSes sanitárias jardineiras - jarros - lamparinas
- latrinas -• lava-dedos - lavatórdOS — leiteiras - licoreisos '- mangueiras - mictórios - moringas o jatos de barro não de outras elas4es - objeto s de 'cerâmica não de
rsatras classes - objetos de louças
não de outras classes -a. paliteiros Panelas pedestais - pendentes penduricalhos - pias - pires - pia- porta-jarros -.potes - pratos
- provetas - purificadores - queijairas recipientes - reclamas . - seairvatórios - rosários - saladeiras
- saleiros - serviços de café a- serviços de chá - serviços de jantar 4.trviÇos de refrescos - talhas - tere tias - tijelas - travessas varetas - vasilhames - va¡tu
silhas
vasos - xícaras
Classe: 16
Artigos:
Material exclusivamente
fiara construção e ladôrno de prédio
estradas a saberz alcatroados para
unstruções - argila preparada
para construções - areia preparada
Para construções - argamassas para
ai:instruções -.asfalto para construs
çlies - azulejos para construções -a
dalaustres de construções - balcões
guando construsões - batentes para
dasntruções becos para construções - blocos para pavimentação -cafha de telhados - cimento comum
- saibros preparados para construções.- caixas de. cimento - caixilhos
- cal para construções - colunas
para construções --s cornijas de conCacto - ore para construções - ediii-

F

ulo

cações pré-moldadas - esquadrias estacas preparadas paar construções
- estruturas para construções - estuque - forros - frisos - guichets
- grades - imitações de mármores
para construções - impermeabilizadores de argamassa - janelas - ladrilhos - lageotas - lajes - lambeis lamelas - lixeiras para ,construções - luva de junções toara construções - macadame --- madeira ptepa Pada para construção - manilhas
- mármo s es nreparados p ara oonstrue õ es massas para parede - mosaicos - papel para. forrar casa -

alle=1n7•nnn•••n•••nn••nn•n••••n•nn•n••••n••••••n••••—..--

paredes divisórias inclusive para Cs- rolar cordas naut,icas

cabrestantes - anzols - aparelhos de ginasticaa
- aparelhos de soltar pombos - arniaçao para passatempo - armadk-

erit4Cess parquetes - peças orna- - cadeias de navios - cintos de nacroques para barcos - dismentais de cimento ou gesso, para raçao
tetos e paredes, exceto da classe 25 positivos para arriar botes - fateixas
- pedregulhos preparados para cons- nidráulicas para uso a bordo - gantruções - pilastras de concreto - chos para botes - jaquetas para naparaquedas molinetes
pisos srs . placas para pavimentação - tação
pedras preparadas para construções pinos para separar as pernas de cor- portas - portões - prateleiras - das das navios - proises - roupas
quando construções - produtos be- salva-vidas para uso na água -s- saltuminosos para construções - pro- va-vidas - turcos (ganchos para bovergas para mastros - vigas
dutos de base asfáltica - soleiras tes)
barcos
para. portas --- tacos - tanques de
Classe: 28
cimento - telhas - tijolos - tintas
para paredes, muros, portas e janelas Artigos: Artefatos e produtos acaba- tubos de concreto - tubos de. uso dos de origem animal, vegetal e miexclusivo em construções - tubos de neral - artefatos de substâncias quiventilação de edifícios - venezianas /nicas a saber: açucareiros - alca- vigamentos preparados para cons- trão preparado para as indústrid'S. truções -- vigas preparadas para anéis exceto de outras classes - apaconstruções - tubos de venSilação de relhos para água -- aparelhos para
edifícios - venezianas - vigamentos náuticas - vigiar para prender
preparados para construções - vigas café - aparelhos para chá - aparepreparadas para construções - vitri-: lhos para jantar - aparelhos para
nas quando construções . - vitros ou refrescos adornos não de outras
classes - argolas não de outras clasvitreaux
ses (inclusive para óculos e para
Classe: 17
Artigos: Artigos ,maciunias e inátaia- guardanapos) - bacias - bainhas
ções paar escritórios e desenho, a sa- - baldes - baixelas - bandejas -ber: abridores de envelopes alam- banheiro - bebedouros - biscoiteifadas para carimbos - apagadores
de tinta - aparelhos duplicadores de
cópias - apontadores de lápis - ar-

quivos - berços paar mata-borrão borrachas - brochas - canetas comuns' - canetas esferográficas -canetas tinteiro - caixas para papéis
- caixas registradoras - carbonopapel -- carimbados-es - cestos para
papéis - classificadores - clips cofres - coladores - celas para escritórios - compassos - conjuntos
para Secretaria - cortadores - datadores - depósitos para cola - descansos para lápis e canetas -- desenhadores - duplicadores de cópias
- espátulas - esponjas para escritórios - esquadr os - esteocartografos - estereografos - estiletes para
papéis - estojos de lápis - fichários
- fitas gomadas -a fitas para máquinas - furadores para papéis fusis - ganchos para papéis - giz
para escrever e desenhar - godets
goma arábica - gomadores - grafites - para lapiseira - grampos de
escritórios - guarda-papéis - guarda ponta de lápis - índices para arquivar documentos -' instrumentos
de desenho - instrumentos de escrever - instrumentos para selar jogos para mesa de escritório - lacres para envelopes -, lápis - lapiseiras - inapoSecas - máquinas -de
apontas. lápis - máquinas de calcular
- máquinas de endereçar - máquinas de grampear - máquinas de registrar - máquinas de sornar - ruegalografos molhadores de dedos
para escritórios - multiplicadores de
cópias - normografos - palhetas de
pintor - pantogrados - papel carbono - papel stencil - pastas de arquivo - pastas de mesa - pastéis de
tinta para desenho - penas - percevejos - perfuradores, de escritórios
- pesos para papéis - pincéis para
densenho - pincéis para cola planchetas - ponteiras de borracha
para dedos ponteiras para lápis porta-blocos - porta-canetas - porta-carimbos - porta-cartões - porta-papéis - porta -penas - porta-tinteiros prendedores de papéis prensas de escritórios - raspadeiras
- registradores de uso em escritórios
ráguas de uso em escritórios e para
desenho - pincéis para cola separadores para arquivos - sinetas
- stencil - suportes para canetas e
lápis - táboas de desenho - tecnigrafos ,- tintas para carimbos tintas para desenho - tintas para
duplicadores - tintas para escrever
- tintas para marcar umedecedores
de dedos _. urnedecedores para . copiar
-

- vidros de cola

Classe: 20

Artigos: p etrechos navai s. e aeronáuticos, (salva-vidiss, âncoras, cintos de
ratarão, bóias, para-ouedas, etc.), a
sabar: âproras - ancoretas - birutas
- bóias - batalós - bolas para en-

mas para animais - armas de inina
quedo - arcos para jogos - assobios
- autonuiveiá para crianças - aviões
de brinquedo - balanços - balisas
- balões - baralhos
barbas
(quando máscaras carnavaleicas)
barras para esporte - bastões para
jogos - bilhetes de loterais - bobs
leighs - bolas para quaisquer jogost
- bolinhas de gude - bonecas - bo.
nacos - businas de caçador - caixinhas de música quando brinqued0
- calçados. para bonecas - caneleiras para esporte as caniços para pes
cas - carrapatas - carrinhos para
crianças - carrocinhas de brinquedos - carrossóis - cartão impresso
para recortar e armar - cartolina
impressa para recortai- e armar -a
cartões para jogos - chocalhos clacinas para tiro ao alvo - cotereS
para esgrima - confeti copos de
dados - cordas de pular - cordas de
tripa para pesca - cotoveleiras para
esporte - cuidas - dados - dardos
- deslizadroes - discos para jogos
- dispositivos para marcação de jos
ras - bolas não de outras classes - gos - divertimentos - dobadouras
oombonieres - borracha artificial ou para papagaio de papel elásticos
sintética - borracha natural quando paar ginástica - escorregas - esgri
produto acabado - botelhas - bules ma - espelhos mágico para diversa()
- cabiões- - cabos - calçadores - - espingardas de brinquedos - escaçambas -- cacheport - cálices -s- tojos de jogos - fantoches para dicanecas - canudinhos - capas, ex- versão — fateixas - ferramentas de
ceto vestuário - carretilhas - caiu- brinquedo - ferrinhos de engomar,
toldes - cera para indústria - cen- para crianças - fichas paar jogos tro oe mesa - cestos - cnapes - figurinhas para armar e jogar - fle
charao - chuveiros comuns - coacoaltar - colas industriais
dores
- colheres - compostos vegetais não
químicos - compoteiras - confeiteiras - copos cordéis - correias -

cubetas - cubos -. descansos para
telhes - distintivos exceto da classe 25 dobradiças - envólucros esperas - esguichos - esmaltes exceto odontoSógicos e de toucador espalhadores de agua - espelhos espermacete preparado - espremedordes - espuznadeiras - estojos -extensões - farinheiras - fechos filtros - filmes virgens - forma
-s frascos - fruteiras - funis -garfos - garrafas - •gelatina não
alimenticals - gelo - gesso exceto
odontológicos e para construções -globos - gluteina glutina - gorduras - giz para alfaiates - gomas
preparadas não de outras classes gorduras preparadas não de outras

classes - jarras- - jarros - lacres
exceto de escritório - lamparinas -.
lava-dedos - lavatórios - leiteiras
- licoreiros - mantegueiras - mas-

preparadas não de outras classes
- mastigue - matéria plástica ou
sintética - mirra - moringas - mucilagem para selos - negro de fumo
- oleína - óleos para pintura palha preparada (inclusive para colchões) - paliteiros - palitos exceto
de madeira ou metal - parafina preparada - películas virgens - penachos a- pendentes - penduricalhos
- piaçã - pires - plombagina pluma para estojo - pós para moldagem - potes.- pratos - queijeiras - recipientes - resinas preparadas - resinóides preparados - revestimentos - rolos de imprensa rosários - sabões para uso na indústria - saladeiras - saleiros - sangue cristalizado - selas - serviços
de Café seviços de chã - serviços
de jantar - serviços para refrescos
- talhas - talheres - tintzr exceto
das classes 16 e 17 - terrinas - tileias - tipos para impressão - traa
vessas - urinóis - varetas - vasilhames a- vasilhas - vernizes, exceto
p ara lustrar e de toucador -- vasos
sas

- xicara.s,
Classe: 49

chas para esporte - floretes para esgrima - folhas impressas para recortar e armar - futebol de mesa - -

gangorras - gradeados para brincar
- grades para g inástica - guisos

para crianças - halteres - bolas porte - jogos de quaisquer especiais
- lança-perfumes para carnaval linhas para pescar - loteriais-voa desportivas , p ara box, bassibol,
etc.) - marcadores de score marionetes - máscaras carnavalescas -9
máscaras para esgrima. - mesas exclusivamente para jogos bilhar, dama,
roleta, snoocker, - xadrez - miniaturas de quaisquer
espécies, pa:a.
brinquedos - mobílias de brinquedo
- inóveiS de brinquedo - papagaios
de Papel e pano - paralelas pata
exercícios - passatempos - patins
- patinetes - paus para ginásticas
- paus para jogos - peças de jogos
- pedras de jogos - peitilhos de es
grima - peles de jogos - pesos pai-a
atletisma - petrechos para educação
física - petecas - piões - piois:as
--- pipas ( p aingaiosi pistolas de brinquedo placard para jogos - planadores de brinquedo - protetores de uso em esportes - quebras-cabeça
raquetes - recortes para armar rêdes de caçador - rêdes para esporte - récle para jogos - redes para
pesca
relN;ios de brinquedo - mil

- rodas quando brinquedo - rodas
para j ogos - roupinhas para bonecas
- rugby
sapatinhos de boneca
serpentinas de papel para carnaval
- shotin bali - skis - soldadinhos
- tabelas de bilhar - tabuleiros
para jogos - tacos de bilhar e snoo
cker - tamboretes para jogos - tarrafas - tentos de jogos - tômbolas
- tornozeleiras - trapézios - tróiatt
vagonetes de esportes - vara3
para jogos - velocípedes
NI, 875.452

n

CASA 00
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Artigos: Jogos de tôda a espécie.
Brinquedos e passatem p os - petrechos e arti gos para fins exclusivamente deaportivos a saber: aeropla- Requerente: Casa do Agricultor
Indústria e Comércio
nos de - aihuns para aoLocal: Rio Grande do Sul
lorir - aIbuns para recortar e armar
Classes: 2, 'I o 45 - alteres - alvos para jogos e tiros

e
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a te caiJ as aia Ueei bruta - - turfa para embalagem ve- televisão; campainhas elétricas; eu1.a.a (a,aaas .- cangetais, libras - Insto
regadores automáticos; carregadores
aaa CuL u uo OU PUpneumáticos; cart e1 s astrograficas
eir.1
..:ÁZialt1C114ie
cartas
geográficas; artas náuticas
N? 875.479
—
Requerente: Isopor Indústria e
chapas de aparelhoselétricos; chassis
—eUi oruto
chaves automáticas; ' chaves de ala,
Comercia de Plásticos S. A.
curar ena brite° - c-aanres vegef‘als
varrem; chaves elétricas ;chaves magLocal: São Paulo
1(1011 ria Ou LM) —
•
LUA/ —
. nétitas; chocadeiras; chuveiros eléClasse 8
aça eia
em orate - mana (Palmai - (mi- Meigos: Instrumentos de precisão, tricos.; cidometros; c ematográficos;
ris- insta= autos científicos, aparelhos de • cloraolores; colimador s; colorimetrua;
ma N. egetaxi. - monta - c arai
cria - ersmita (minério, ciumo- uso comuta, instrumentos e apare- comanclos a distanci ; combustores
minérios de; cruxibá (coral) dia- lhos didáticos, moldes - de toda espé- de gás; compassos (e cato para desemantes brutais - diamantaa - Cita- cie, acessórios de aparelhos elétricos nho); comutadores; condensadores;
;Omita — diorita (minério) em orma (inclusiva válvulas; lampadm, torna- .contadores autcanáticOs; contadores de
- dividjvi em aturo - cienu - ea- dm, fias. soquet; aparelhos
rotação; conversores; i coornatógrafos;
ceiam de aniracus - enxofre em bru- fráiicos , cinematográficos; Máquinas cogneteleiras; cornetat elétricas; corto ou paceanuente preparauo epo-- falantes; discos gravados e filmes 1;a- netas para veículos; Orrentes de agri.
Indj etrie Brasileira anta - ervas nao funnenticim e ria) velados) k saber: abaixa-luzes; aba- mensor; cortadeiras de fotografias;
mediçinais era brutb - escamas em jures; absersometros; acendedores; cristais de - rádio; crosma.stocópicos;
oruto . -e- esmeralda em bruto acucarimetros: acumuladores; adapta- cronografas; curvimeitros; cronomeesparto dores .; aerometra,s; alcoolometroa; al- tros, densímetros; descascadores de
espato
meril era bruto
es- ternadoris . de corrent eelétrica; alto- uso dcméstico; desp rtadores; diais;
em bruto - espeetuar-minério
Requerente; Iaapor - Indústria e permacete em bruto - estearina - falantes; amassadeiras de uso dom- diafragmas; clinamom tros; discos auComércio de Plaseicos• S.A.
estrorclanita euxenita - extratos 1 ticos; amortecedores elétricos;. ampe- ; tomáticos; discos fo , ografados; dizLocal: São Paulo
animais em bruto - fibras vegesaie rímetros; amplificadores; ampliadores coa gravados; discos para calculo; disClasse: 4
em bruto - filaça. - filtrantes em
anéis de calibrar; ane- cos sonoros; discos telefonicos; distriArtigos: Substâncias de origem ve bruto - pedras - fiõres, substancias analisadores;
buidores de eletricidade; dispositivos
antenas; anuncias
- agocião em rama - algodão par- brutas extraidas das fluoretos, mine- memetros;
aparelhos acionadas por moedas; nucanicos ou elétricos para cortinas:
cialmente paeparadaso e não incluídas rios - fluorita - fobias vegetais- nau cos;
aerofotogramétricos; apare- duchas; ebulidores; I ecobatimetros;
em outras classes - a saber: abelha medicinais e não allmenticias - fae- aparelhos
lhos amplificadores; aparelhos cali- -ejetores; eletrofaxo; elletroscópios; encera ce; abelha lavas de; abelha. nú- forita - foliar (terra( - galerias bradares;
aparelhos cinematográficas; :ecradeirme equipamentos de aparelhos
cleos de; açafrão em bruto - açori
- ganga (minérios) - aparelhos cosinograf ices ; aparelhos de 'elétricos: equipamento para síncrona(coral azul) a- em bruto - adraarante gansiter (terra
refrataria) - garula.. agrimensura: aparelhos de alarma; anão: espelhos para instalação elé(goma) em bruto ou parcialmente rita - gelatina em bruto ou parcial- 1 aparelho sde alta tensão; aparelhos trica; e spec,trosc dpios I; aspe tograf (ta;
preparada - agar-agar em bruto ou mente preparada - geleias em-Mei ,• 1de
ar refrigerado; aparelhos cia assar: , espremedores de uso doméstico; esparciamente preparada - agata em ou .parcialmente preparada - alPsiza aparelhos
astronomia; aparelhos : quadro exceto para odesenho-; estabibruto - agua marinha em bruto - - girasal (minérios) - glicose riu de cocção;de
aparelhes d comunicação i lizadorts de pressão; estabilizadores de
guano . alabrasto em. bruto - ala bruto - anais - gomas e •rabruto ou interna; aparelhos
de controle de ca- volta r em: estádias; es ta dim atras : esbuam - alcatrão em bruto alexa,n parcialmente preparada -- gord-maa lor: aparelhos de controle
de força: te o mu e taia...; estereoscópios; estereornedrta bruta algas marinhas - - al- em bruno ou parcialmente prepara - aparelhos de controle de movimento;
estereoplanim os; estereoptigodão - caroço de; algodão em bruto das - grafite em bittio - granada, ! aparelhes de contraia le sem; apare- ;trw;
cens; estesiometros; tetometros; es- algodão em rama - algodço par- (pedras em bruto) - granito bruto -- i lhos de controlo de temperatura; opa- ticadores;
aparelhos; stilometros; escialmente preparado - alizarnaa - grés - guarana em bruto ou parcial- relhos de cortar frios (de uso domes- trada de ferro,
aparelhos para:- estrada
almecega (resina de arueira) em bru- mente
preparado - guaxima (planas
apaeelhos de encerar • da asa ' de ferro controle de; estradas de
to- altea - ambos em bruto - ara- barbacea) - goelas de boi - auca ticom
n ; aparelhos de engenha- . ferre, sinais automáticos para*: estro.barina - ametista bruta - amianto percha em bruto ou parcialmente pre- 1domesiaces
ria: aparelhes de engomar (de uso dr-. de ferro, sistema de sinalização
bruto— amido vegetal- - bruto - parada - haarnanita - heliotrap.o d nurtj
,stico) aparelhos de espagir; opa- para; estufas de aquecimento; estaanimais para experiências e pesqul bruto - isotermita - ilmenita - ja- relhos
de evaporação; aparelhos da - fas para plantas; endiomeri'os; evapo• sas - partes de; animais, parcial- cinto bruto - jade bruto - jarina experiencias
científicas; aparelhos de
exaustores, exceto de mámente preparadas substâncias - apa- (marfinite)
jaspe - jetaleica. - fermentação; aparelhos de fisiea; apa- qrametros:
ras ou resíduos de vegetais ou mine- junco - lá animal em bruto inclual• relhos de fotodecalque; aparelhos de idn as; . experimentadores de ovos:
• axposemetros; extintores de incenrais - apatita - atanado areia ve de carneiros e vicunhas - lã aniaparelhes de galvanoplas- cilo :. na ntoscópios; faroletes; faróis:
não preparadas (argentífera, rnonazi- mal de escórias em bruto - lá mula-- ' fotografia;
tia: aparelhos de geodesia; aparelhos ferira -aorta s automáticos; fecha-portical - argila não preparada (incha vai em bruto - lá parcialmente pre- de
aparelhos de Ilumina- tas pneumáticos; fedem: ferros eléave refratária) - asbestos - azevi- parada - lã vegetal em bruto inclusi- -10o;geometria;
ripa f'.1hos de institutos de be- tricos para solda; fero para passar
che em. bruto - babaçu côa° de; ve de- agulha de pinheiro - lápis
lesa:
aparelhos
de matar insetos (não e engt • mar; fervedores; fumadores:
baaeacas vegetais - batata bruta. - • ou lazulite
Iateg. - lavas ; agrici das ) - aparelhos de medieão; : filara revelados; filtrantes. aparelhos;
bambu baraena. - barba de baleia manita - linhaça, óleo bruto de:
aparelhes de obsarvaeção; apare-liada . f ll I. ros automáticos; fios; aparelhes
-- barba de- milho e outros vegetais nhite - liquens - liquidambar (esto- ao
aparelhos de passar rola- fil tros automáticos:- lias; aparelhos
-- barbatana de baleia - baritita - raque) - líquidos de plantas - lu- ( paordenha:
(de usa doméstico) . aparelhos de ; eaStriacs; fisica, aparelhos de: física
barrilha --- barro - basalto pulo em bruto - madeiras, aparas
ema -rihca da oro Jacá° eanma Instrumentos de; fitas métricas; fixos'- benjoim - berilo - -betume de; madeiras brutas ou parcialmante peerit:
acidenta: arareehmi de rádio; apare- dentados: flexirnetros ; ' flushes: foca,
em bruto - bexigas - bismutirita - preparadas - madeiras, polpas de; 111-los
de ,,efrigeraaão• aparelhos de se- Iam. 'asisiumentos ótiaos, dispositivos
blenda - biotito - bog,-iron (limoni- madrepérola bruta - inagnésia - : guranaa
do trafego): apa- . para: Mealizadores pana camara.s; fota) - borracha - suco de seringuei- malacacheta - malquita bruta -- 1 relhos de(inclusiva
smalaza aão; aparelhos de- •riamiro (atléticos ou' não); fogões
ra; para fabrico de; • borras - malte bruto ou parcialmente mama- ainfetadores
não Medicinais, apare- rela"ric.es ou não): tonendoncópios;
banco de baleia (eapennacete) . - rado - mamona. bruta - maná bruta
de som, aparelhos de telecomu- ronvat fonegráficas, máquina, fonebeasil pau - breu em bruto ou parei- - mármore bruto ou parcialmente !lhos
aparelhos. de televisán;
' arili(ao; discos; fonografos; fonte (1:
a:mente preparado - babosa, baba de preparado - marfim bruta - mica nicações:
esterilizadores (não medica- l
f000mero fonoscópios; for-- rabelos em bruto - cachibu - ca- bruta - minério bruto - marmita i relhos
nals( ; apareihos fotogramètricoa; aias- uma léricam
frnos; fasforascópios; focha em bruto ou parcialmente prena- - monazitica - areia -- musgo em I relho
aroemetagráficos;
aparelhos
g a.
todecalmarlares;
fotoloi es ;fotografias,
taiJ - cal em bruto ou parcialmente bruto - nacar bruto - nozes. cascas seifieadores. aparelhos . geoflaicos; nua.
mS:iii
i
as,
;:
,
i.
; fotomeotografoctroa
na
preparado --- caIambá (resina) - - nozes não alimentícias - oanami ( relhos Iddroniétricos; aparelhes limcalambina - ealcareos
ealcedanto em bruto - °lenias - óleos brutos padores (da uso domestjeco apa,r troa fotos( ópios; frequência, aparelhos .
- calcita - calcapirita - calcósita - óleos parcialmenta preparados - •lhos metereológiciosi aparelhos m i sto- de :freauêncla, medidores; írequena_ campecha-extrato de pau - cana onix bruto - opala bruta - órgãos radares (da lis-alados. de óleom apare- r ; ra •a•- • fusíveis basas de; fusiveis,
de índia. - eánfora em bruto ou par- de animais ossos - ~carita bruta lhos ozonizadores . apareMes naulie- chaves de:. gabaritos; galactornetros;
cialmente preparada - cânhamo em - paina - palha em bruto ou par- ae5 clantifMos: aparelhos Das ,euriza- ar: T.:7:: ,. ',7 .'; gar raliaji térrnIca•s: gaia.
bruto ou parcialmante preparado - cialmenté preparada - parafina cm dores; aptuellies projetores; a,narelhoe . bicas a-Minátieos de gás, bombas
coalim em bruto ou Parcialmente Dl-a- bruto - (-matas brutas ou parcialine.n.- reatores; apa-e:!;os radiofinicos; apa- parm aás bombas para limpar tubos
parado - capim bruto - capoque - te mam e-rira -- pau-brasil era bruta -elhos refrigerad o r-es: ase l he dç de. -'ás b ombas para provar; gás,
cciaaticies de; gás, arfusores de; gás.
carbonato bruto ou parcialmente ore - pau campeche em bruto - pedra
aparelhos reprodutores de, daspaait'vas
para lavar: gás, distribuiparado - carmelina ;- carmim bruto especula.; n mineral, - pedra-sabão telegráfiemo
tina
(rens;
a
marulhos
ia-produtores
de
- carnauba - cai-bane - carneiro, - pedras brutas - pedra poma sons; aparelhos sinaladoraa: apara- tiore e. de; gás, fogões a gás: forni a
lã de( em bruto ou parcialmente pre- em bruto - pedras -- preciosas em lhos soldadores: aparelhas sonorosa aa toraên los , gasometro. ; gelsers; rparada) - caruá - casca de vege- bruto - pelos de animais em bruto aparelhos telefonicosi • apare! hea Ide- ia-a-are a giroscópios: dobos geográtais (de árvores- de cocos) , - casca - penas de aves em bruto - penu- gráficos;
ex parelhos termostat()s; apa- ficos para ensino; gioo terrestres pade vegetais-extrato em bruto de: em- . gens em bruto ou parcialmente pre- relhos tecadiseca: a parelhos
ra ei. ..g in o; glucometrós: gn om.o ii os :
cos de cágados - tartarugas etc. -- paradas - pez bruto -- rubelito bru- dores; apitos não de Outrasventilaclasses:' rio:-: gra fIrn etrof.3: graaoseaSpio.s: arta
cassiterita - casulo - caudas de ani to - rubi bruto safira bruta. - sais aquecedores: aritonometrost asn'rada-'
eco v e rsares ; h a raio nom e tros h .- cmais (crinas) - cauri (mina de da- minerais brutos - sandaraca - ame res de pó; assadores autoc;aves: au- pOS
tograno: hectoéstere.s; hectometros:
Marra) - cavacos de Madeira - cebo gire seco - sargaços --- sarnambu - tomáticasachaves:
baterias; balaireas: h ellégre ;ai: reliof o n c grafo; hei iconi e.em bruto - centeio espigado - cera sebo - animal %;egetal em bruto -. sebo balcões frigoríficos;
balizas; lairogra- txo; heliccrafot hellometro; iieffsocia
Stnimal em bruto ou parcialmente vegetal eia bruto - seivas vegetais - fos; barometros: 1-Jaz:metros;
bo.tedei-; Pios ; h eli osta tos ; h :boi armam e trcs :
preparada -- cera mineral em bruto serradura - silica bruta - sinalo -- ras de uso deméstteo: baterias;
ivn-1 I ierb anos ri; d atices • - ha rame tros ; hiou parcialmente preparada - cera sisal (fibra) - soja em bruto - óleos lamina: binóculos; bitolas; bobinas;
hidráulicos aparelhos; hidravegetal em bruto ou parcialmente de; suarda ascra Imta - de bombas de ar não mecanicas; borbo- i drantes:
barometros: lildrodin ai1
; ametrós; hipreparada - Cardas em bruto
cite- rocha etc. bruto - tor;3m (tib-ns)
letas
matemáticas:
bules
elétricos:
buI
drografos; hidrometros: hidrostatosr
fita (minério) chifres - chistos - ▪f.)co em bruta
tA (-A • seitrometros: caixas hidrotimetros; higrome ros; higroscócinzas - clinquer - dicas-fibras de; o deá tartwwm
tP.'1;75
; s ãs de outras,clas.ses:
pios: hi psemetros; holofotes; horizoncola animal em bruto ou parcialmente 'i==Ire'rontira
tOrrar
' "eira:lema ;
aaaacame soe re)hos; ca- ves artitIaleas • /loisa stgers • incuba-.
preparada -, cola vegetal em bruto téia-flbras de : 1Timis
n'-fp >!it = P-r- • mar:, ror
ar matas frigaria dores; indicadors sautoniáticos; indl
ou parcialmente preparada - colo- • trion'j mbruto
trufa pura em ficas; amuaras de nitre 01; mimaras de:
de curto-circui--eadorstnçã;
aissais

- b75.a.la - 81.482 s•(..,ssaai - a)5.500 -
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março ne 4
_
to; indicadores de aparelhos elétricos; ve aclares); reometros; reostatos; reo- acka forcados; `fonnasa formões; for- purificadores; queijeiras; reciPientes:
indicadores de corrente; indicadores tomo; resastencias; retificadores; seis,- qui
; freias para animais; fresas; redorsas; reservatórios; resáraaa
de elevadores; indicadores de esca- mofones; seismografos; seisMoscópiaa; frigideiras; fruteiras; funis; furado- ladeiras; saleiros; serviçal., c
a;
pamento; indicadores de flexões indi- selerionadores; semaforos; sereias de res manuais; ganchos; garfos; globos; serviços de chá; serviço de
cadores de força motriz; indicadores alarma; sereias de aviso; setas C 81- goivas (não de outras classes); gram- serviços de refrescos; talhas; terrin"ss•
de nível; indicadores de peso; indi- nalizaçã.a; elétrica; sifões; sexta.ntan- pos; grosas; guarnições (não de ou- tijelas; travessas; urinós; varetascadores de preços (taximetros e simi- te sinais de trânsito; sinaladores; si- tras classes); instrumentos cortantes silhames: vasilhas; vasos; xicaias.
lares) indicadores de pressão . de gás; naleiros de direção; sincronizadores; (não de outras ciastes); instrumentos
Classe: 16
indicadores de pressão de vácuo; indi- sinoscdpios; sirenes; sismofones; sis- cortantes (não de outras classes); ias- Artigos: Material exclusivamente para
caaores de quantidade; indicadores de inoseópios; sistemas de alarma; siste- trumentos perfurardes (nao de outras construção e aciarno de prédio e estensão; indicadores para motores; in- mas de alarma; sistema de comani- classes); jardineiras; -jarras; jarros; trades a saber; aléatroados para
dicadores para valvulas; injetores; in- ctiaão; sistema de controle; sistema ladrões
para caixa d'água; semanas construções; areia preparada para
seticidas não agricolas-apalrelhos; ins- de sinalização; sistema de soffi; sis- (não de outras classes); latões; lava- construções; argila preparada para
trumentos de calculas; instrumentos tometros soldadores elétricos; soqueconstruções; argamassas para coasmatemáticos; instrumentos nauticos; tas; sorveteiras; suportes de aparelhos dedos de mesa; lavatórios; leiteiras; trações; asfalto para construções;
cientificas; intercomunicadores; intera elétricos; tacometros; tacsueometros; letras de metal; levantadores, não sen- azulejos para construções; balaustres
limatões; limparuptores; isoladores; isolantes, fitas; taxímetros; telefones; telégrafos; te- do máquinas;
metálicos; linguetas; luvas não de construções; balcões quando canaIcaleidoscópios; lactoscópios; lampadas; lemetros; telescópios; televisões; tele- pés
partes de máquinas; luvas para truções; batentes para construções;
lampiões; lanternas de pilhas; lan- visores; teodolito; termofones; termo- sendo
bombas d'água; maçanetas; mudes; blocos para construções; blocos para
ternas simples; lanternas elétricas; metros não clinicas; termoseóptos; ter- Machadinhas;
machados; malhos; Pavimentação; calhas de telhados;
lareiras; lensometros; lentes; linime- mostatos; tira-linhas; toca-discos; to- mancais para rodas;
"mandris; ma,ni- cimento comum; caibras preparadas
tros; linigrafos; liquidificadores; list- madas; torneiras automáticas; torneimantegueiras; marmitaS; mar- para construções; caixas de cimenta;
metros; lucimetras; lunetas; lupas; ras de compressão; torradeiras; torra- velas;
martelos; matrizes; molas, não caixilhos; cal para construções;
lustre.s; maçaricos; macrometros; mag- dores; tostadeiras; transferidores; retas;
partes de máquinas; mossas; mines de concreto; chapas para donsn etógraf os ; magn.etometros; mapas transistores; trenas; tripés de apa- sendo
colunas para construções;
astrográficos; manipuladores; mano- relhos fotográficos; tubos acustieos; munhões; núcleos para martelos e truções;
não de cornijas de concreto; cré para coasmetros; mapas de astronomia; mapas tubos conduits; vacuometros; valYu- bigornas; objetos de metalpane]s
,.
truções; divisões pré-fabricadas; dremarítimos; mapas náuticos; máqui- las de comporta; valvulas elétricas; outras classes; paliteiros;
nos para construções; edificações pré.
nas afiadorasa de uso doméstico; má- varas graduadas; varigratos; veloci- parafusos; pias; peças de qualquer me- moldadas; esquadrias; estacas prequinas cinematográficas; máquinas Metros; ventiladores; vibradores; . vis- tal (não sendo de outras classes); Pe- paradas para construções; estrutinaa
cortadeiras de uso doméstico; má- cosimetros; yolotametros; voltímetros; destais; pendentes; penduricalhos; pe- para construções; estuque; forios;
perfilandos;
perfuradores
(forquinas de fazer café de uso domés- volsrmetros; volumenometras; watto- neiras;
ramentas);
pomos de
fixação; pés
de frisos; guichets; grades; imitações de
tico: máquinas de lavar legumes, de
metros; zimoscesplos.
construaões; impea.
cabra; pias; picadores; picaretas; pi- mármore para de
uso doméstico; máquinas de lavar
Classe 11
argamassas; janepratos, de uso doméstico; máquinas Artigos: Ferramentas de tôda aape- coõas; pilares; pinças (não: de outras
as Ias; ladrilho; lageotas; lajes; ' iamde moer ou picar carne, de uso do- cie, exceto partes de máquinas, fer- ciasses) ; pinos não pastes de máquide moer ou picar carne, de uso do- ragens e cutelaria em geral. -Peque-- nas; pires; placas; plainas; poda-dei- çbris; lamelas; lixeiras para ronstru.
luvas
de junções
parapreparada
constauméstico; máquinas de moer ou picar nos artigos de qualquer metal,- quan- ras manuais; polias; ponta de paris;ões:
ções;
macadame;
madeira
legumes de uso doméstico; máquinas do não de outras classes, a saber: porta-chaves; porta-copos; porta-ge para
construções;
manilhas:
márrnofalantes; máquinas fotográficas; má- abotuaduras; abridores de latas, cai- los; porta-frios; porta-jarros; porta,
res preparados para construções;
quinas lavadoras; de uso •domésticos; xas etc.; acessórios de metal não de joias; porta-pão; parta-toalhas; ponpara parede; mosaicos; papel
máquinas limpadoras de uso domés- outras classes; aços para afiar açuca- teiras; ponteiros de relógios; potes; massas
forrar casa; paredes divisórias
tico; máquinas picadoras de uso do- reiros; adornas exceto jóias e imita- postes; pratas; pregos; protetores pa- para
i
para escritekios; parquetes;
mésticos: máquinas registradoras ex- ção de jóias; afiadores; alavancas; ra calçados; puas; punções; purificaceto de escritório máquinas marcado- alargadores; aldravas; algemas; ali- dores; queijeiras; quebra-nozes; rala-g peças ornamentais de cimento ou
da
para
tetos e paredes,
excetopara
ras de passagens; máquinas- marca- cates; almotolias; aviões; 'ancinhos; dores; ralos; rascadeiras; raspadeirasèsso.25;
pedregulhos
preparados
dosas de roupas; marcadoras auto- anéis; exceto pelas ou partes de má- (não de outras classes); rasteias; re- els.
construções;
pilastras
de concretos;
placas para
pavimentação;
permáticas; marcadores eletricos; mate- quinas; aparelhos de 'café; aparelhos bites; recipientes; regadores; reclamas; pisos;
máticos, instrumentos; medidores de de chá; aparelhos de casinha; apitos; reservatórios; retentores; retortas; roa dras preparadas para construções;
çadeiras;
rodas
(exceto
de
máquinas
altura; medidores de comprirnentd: arames lisos ou „farpados; arco de serportas; portões; prateleiras quando
medidores de distancia; medidores de ra; arcos„de pua; argolas para guar- e veículos); roldanas; rolos; rosários; construções;
produtos betuminosos
força; medidores de intervalo; medi- danapos e similares; aros para ósulos; roscas; rosetas; saca-pregos; sacar- para construções;
produtos de base asdores de rosca; medidores de volume; armações; arranca-tachas; arrebites; rolhas; saca-taxas; sachas; sancholas; fáltica; soleiras para
portas: tacos;
Medidores graduadas; megafones; me- artefatos de metal, não de outras sanchos; saldas; saladeiras; saleiros; tanques de cimento: telhas;
tijolos;
garnetros; snegaseópios; mescladores; classes; artigos de metal não de ou- salvas; sarna; serrotes; serviços de tintas para paredes. muros, portas
metereolagicas, aparelhos; matrona- tras classes; assadeiras; atiçadores de café; serviços de chá; sifões; sinetas; janelas; tubos de concreto:tubos dee
mos; metaros; microfones; microme- fogão; azeiteiras; bacias; bainhas;; sinoasovelas; suportes; taças; tachas; uso exclusivo ern construções; tubos de
tros; microscópios; microtomos; miras baixelas; baldes; bandejas; barris; talhadeirew talhas; 'talheres; tambo- ventilação de edifícios; venezianas;
de base; mira graduada; misturadores baterias de casinha; - bebedouros; be- res; tampas" ; tanques; tapetes de -me- vigamentos preparados para construde líquidos; moedores de uso domés- tumadeiras; bigornas; bisagras; bis- tal; tarrachas; taxas; telas de arame; ções; vigas preparadas pare coustrutico; molinetes hidráulicos; mostrado- coiteiras; bombonieres; botões puxa- tenazes: teeçadas; terminais; terrinas; ç
res: niveis;objetiva fotográficas; ócu- dores; braçadeiras; bridões para ani- tesouras para costura; tesoura paraões:
vitrinas;
construções;
vitrôsquando
ou vitreaux.
los; odometaos; oscillgrafos; oxilado- mais; brocas; bolas não de outras jardineiro; tijelas; torneiras; torniClasse:
17
res; ozonizadores; ozonometros; ozõ- classes; bules; cabeções; cabines; ca- nhos; tornos; torquesas; trados; tran- Artigos: Má quinas e instalações para
noscópias; padrões; painéis de apa- bos; caçambas; caçarolas; cachepota; cas; tranquetas; travadeiras; travese desenho, a saber: Abrirelhos elétricos; panelas de pressão; cadeados; cadinhos; cafeteiras; caixas sas; trilhos; trinchantes; trincos; escritórios
dores de envelopes; almofadas para
panelas elétricas; pantometros; para- (inclusive para relógios) ; caldeirões; trocastes ou trocartes; tubos para en- carimbos;
apagadores de tinta; aparalos; passimetros; pedometros; pen- canecas; canivetes: canos; cantaras; canamento; tubos para fins diversos;
duplicadores de cópias; apondulos; penteadores elétricos; pesa- canudinhos; canudos; carretilhas; cas- uniões; urinós; urnas; válvulas sim- relhos
gem, aparelho spara; pedagem, ins- tiçais; ca:tracas; cavadeiras; cavale- pies; varais; varetas; vasadores; va- tadores de lápis; arquivos; berço
trumentos de; pesos para balanças; tes, de ferro; centros de mesa; cha- silhames: vasos; verrumaa; virolas; para mata-borrão; borrachas; brochas; canetas comuns; canetas esfexícaras.
picadores de uso doméstico; pick-ufts; leiras; chaminés; chanfradores; charográficas; canetas para 'desenho; ca- •
pilhas elétricas; pince-nez; pipetas; pas não de outras classes; chaves de
Classe 15
•pirometros; piroseópios;" pistolas de., broca; chave de fenda; chave de pa- Artigos: Artefatos de cerâmica por- netas-tinteiro; caixas para papéis;
pintar; planimetros; planisférios; rafusos; chaves em geral; chaves in- celaná faiança, louça vidrada e ou- caixa registradoras; carbono-papel;
aluga; pluviografos; plaviometros;
glesa; chuveiros comuns; cinzéis; coa, tras) para uso daseiro, adôrno, fins carimba:Sores: carimbos; cestos para
vioscópios; poalrimetros; polariscó- dores; colheres de mesa; colheres de artísticos e industriais, (instalações papéis; classificadores; clips; cofres; •
colas para escritório; com:plass potenciometros; prismas; pro- pedreiro; compoteiras; conchas; sons- sanitárias não incluidas em outras coladores;
passas;
para secretaria;
jetores cinematográficos; projoetores xões para encanamentos; correntes classes) a saber: açucareiros; anéis,-conjuntos
de filmes projetaras de imagens; pro- não de outras classes; confeiteiras; exceto de outras classes; aparelhos de cortadores; datadores; depósitos para•
água;
aparelhos
de
café;
aparelhos
colas;
descansos
para
lápis e canetas
jetores de luz; propulsores; prumas; copos; coqueteleiras; corta-arames;
duplicadores; de cã:
pulverizadores não de outras classes; cortadores de grama e outros; crema- de chá; artefatos não de outras elas- desenhadores;
quadrantes; quadros d eeletrieidade; lheiras; cremones; crivos: cruzetas; aos; artigos não de outras' classes: as- 13'-'as: es pátulas; esponjas para escriqueimadores de óleos; queimadores cubetas; cubos; cunhas:. cunho: cur- sadeiras; bacias: bandejas; barris; be- thrics ; esauadros: estereocartógrafos;
elétricos; radiofonos; rádios; reatores; vas de canas de reforço: esscuze?ros; bedouros; bidets; biscoiteiras; bom- estereógrafas; estiletes' para papéis;
refletores; r efrigeradores; regadores cutelos; descanso para talheres, para bonieras; botelhas; bulas: caçarolas: estojos de lápis: fichários: fitas atoautomáticos; registradores de apare - ferros; discos; distintivos (exceto da cadinhos; can ta ros canudinhos; ca- asadas; fitas para máquinas; fura.
lhos; registradores de ar; registrado- classe 25); dobradiças; enfeites não nudos; centro de mesa; chapas: co- dores de papel; fuzis: ganchos ima*
res de atmosfera; registradores de de outras classes; engates; engrena- lheres: compot eiras: confeiteiras; co- oapéis: giz para escrever e desenhar;
peso; registradores de pressão; regis- gens (exceto partes de máquinas); rios; cub et as ; cubos: en vólueros ; eadets: goma arábica: goma-dores;
tradores de tempo; registradores de envólucros; enxadas; enxadinhas; en- premedores; filtros; formas; frascos; grafites: para lapiseiras; grampos de
tensão; registradores de tiragem; re- xós; escareadores: escopros: esguin- fruteiras; funis; garfos: garrafas; glo- escritórios; guarda-na néis ; guarda
gistradores de tráfego ;registradores chos; espalhadores da mictório; espe- bos; graus; guarnições: instalacões sa- nonta de lá pis: índices para arquivar
de tráfegoé registradores de transito lhos metálicos; esporas; espremedo- nitárias; jardineiras: jarros; lampa- docum-n tos; instile-l en tos de dese(borboleta); registradores de veloci- res; espumadeiras; estiaadores (fer- riras: 'afiei:las; lava-dedos; lavatórios; nho; instrumentos de escrever; insdade; registradores para veículos; re- lamentas). esticadeiras (ferramentas); leiteiras: licoreiros; mantegusira.s; i sumentos para selar; jogos liara
gistradores automáticos; registradores estojos; , estrilhos para montarei . .ex- mict órios; morin gas; eastates de ''.a?-ro. ',lesa de escritó sio; lacres para envepara água; registras para canais; re- tensões; facas: - fechaduras: (e saos; não de outras classes, abietos de ce- lonas: lápis: la piseiras; mapataros;
gistros para gás; registros para ca- ferraduras; ferragens em seral; ra/r ica não de outras siasses: obje- máquinas de apontare lápis; máaulnais; registros para gás; registros para ferramentas em gera l ; ferra i :1os; to de louca vid-ada de ()atras ciasses; nas de calcular; máquiras de sndereluz; registro para vapor; registros te- ferros comuns para passar I rota naltteiros; panelas: pedestais; pen- -ar; máquinas de escrever; máquinas
legráficos; réguas graduadas; relays pa; ferro de plaina para sartar dentes: nendurierehos; pias: pires: rl e arampear; máquinas de registrar; 5.
ou selais; relógios em geral (inclusa- capim; foices, fõlhas para fins ceves- p l acas; per t a-jarres ; nstes ; asovetsa; .as iiiinas de somar; megalografos:
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inolhadores de dedos para escritório;
multiplicadores de cópias; mormógralos; palhetas de pintor; pantógrafos;
papel carbono; papel atendi; pastas
de arquivo; pastas de mesa; pastéis
de tinta para desenho; penas; percevejos; perfuradores de escritórios;
pesos para papéis; pincéis para desenhos; pincéis para cola; planchetas; - ponteiras de borracha para dedos; ponteiras de lápis; porta blocos;
porta-canetas; porta-carimbos; porta-cartões; porta-papel; porta-penas;
porta-tinteiros; prendedores de papéis; prensas dç escritórios; raspadeiras; registradores de uso em escritórios; réguas de uso em escritórios e para desenhos; separadores de
papéis; separadores para arquivos;
sinetes; stencil; suporte para canetas
lápis; táboas de desenho: tecnIgraa
fos; tintas para carimbos; tintas para
desenho; tintas para duplicadores;
. tintas para escrever; tintas pana
marcar; umedecedores de dedos;
um-edecedores para copiar; vidros de
cola.
Classe: 20
Artigos: Petrechos navais e aeronáuticos (salva-vidas, ancoras, cintoà de
natação, bóias, para-quedat, etc); (a
saber: âncoras: ancoretas; birutas;
bóias; batalôs; bolas para enrolar
cordas náuticas; cabrestantes; cadeias de navios; cintos de natação;
croques para barcos; dispositivos para
arriar botes; fateixas hidráulicas
para uso a bordo; ganchos para botes; jaquetas, para natação; molinetes; paraquedas; pinos para separar.
pernas de cordas dos navios; proizes;
roupas salva-vidas para uso na água;
salva-vidas; turcos (ganchos asara botes); vergas para. mastros; vigas
náuticas: vigias para prender barcos.
Classe: 28
dos de origem animal, vetai e mineArtigos: Artefatos e produtos acabara]: artefatos de substâncias químicasa saber; açucareiros; alcatrão
preparado para as indústrias; anéis
exceto de outras classes; aparelhos
para água; aparelhos para café; apa'relhos para chá . aparelhos para jantar; aparelhos para refrescos; adornos
não de outras classes; argolas não de
outras classes; aros (inclusive para
óculos e guardanapos); bacias; baixelas; baldes; bainhas; bandejas; banheiros; bebedouros; biscoiteiras; bolas não de outras classes; bombonieres; borracha artificial ou sintética;
borracha natural quando produto acabado; botelhas; bules; cabides; cabos;
calçadores; caçambas; cachepots; cálices; canecas; canudinhos; capas; exceto vestuário; carretilhas; celulóides;
cêra para indústria; centro de mesa;
cestos; chapas; charão; chuveiros comuns; coadores; coaltar; colas industriais; colheres; compostos vegetais
não químicos; compoteiras; confeiteira; copos; Cordéis; corraias; cubetas;
cubos; descansos para talheres; distintivos exceto da classe 25; dobradiças; envólucros: esferas; esguinchos;
esmaltes exceto odontológicos e de
toucador; espalhadores de água; espelhos; espermacete • preparado; espremedores: espumadeiras; estojos;
extensões; farinheiráse fechos; filtros; filmes virgens; fôrma; frascos;
/ruteiras; funis; garfos; garrafas; gelatina não alimentícias; gelo; gêsso
exceto odontológicos e para construção; globos; gluteinas; glutine; gorduras; giz para alfaiates; gomas preparadas não de outras classes; gorcbaras preparadas não de outras ciasses;
jarras; 'jarros; lacres, exceto de esawitórios: lamparinas; lava-dedos; la*.tórios; leiteiras; licoreiros; mantel&eiras; massas preparadas não de
Outras classes; ma,stique; matéria
plástica 0p sintética; mirra; moringos; mucilagem toara selos: negro aia
fumo; oleina; óleos; para pintura;
palha preparada: (inclusive para colchões); paliteiros; palitos, exceto de
madeira ou metal; narafina preparada; naliculas virgens; penachos; pendentes; p enduricalhos: pia*: Wir%;
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plombagina; pluma -para eathfo; p4s li•sfda,S; moias de esportes; varas minérios de; cruxibá; (coral); ase
mantes brutca; diamentita; diatomipara jogos; velocípedes.
para moldagem* potes; pratos; 1¥1eijeiras; racipienteá; resinas prepara-. la's. 875.477-480 — 483 — 486 =— 499 — ta; diorita (minério): em bruto; dlvidivi em bruto; eieini; encéfalo de
das; reshuSides preparados; revesti502 — . 505 — 508 — 511
animais; enxofre era bruto ou parmentos; rolos de imprensa; rosárías;
cia•lmente preparado; : epornita; ervas
sabões para uso na, indústria; salanão alimentícias e nãb medicinais em
deiras; saleiros; sangue cristalizado;
bruto; escamas em bauto; eameralcia
selas; serviços para café; serviços de
1
em bruto; esmeril- eni brasba; espatoa
chá; serviços de jantar; serviços rrara
esparto em bruto; es ecular minério;
refrescos; talhas; talheres; tintas, exIndástria
,?~tleire
esperma,cete em brut ; estearina: esa
ceto das classes 16 e 17; terrinas; titrorcianita; euxenita; extratosan1jela,s; tipos para impressão; travesmais em bruto; extactos vegetais eia)
sas; urinós; varetas: vasilhames; vabruto; feldspato; fib as minerais eial
silhas; vernizes, exceto para lustrar
Requerente: 'impor Indústrla e Co- bruto; fibras vegetai em bruto; fie de toucador; vasos; xícaras.
mércio de Plásticos S.A.
laça; °N.ltrantes em bruto pedras; floClasse: 49
Local São Paulo
res; substâncias extraidas brutas das;Classe: 4
fluoretos, minérios; fluorita; fôlhaé
Arliges: Jogos de toda a espécie. Artigos: Substâncias da origem ve- vegetais não medicinais e não a1PBrinquedos e passatempos; petrechos getal ou mineral, em bruto, ee par- mentidas; puha:Lata; fuller (terra);
e artigos para fins exclusivamente cialmente preparadas, e não inclui- galenas (mir A.aios); ganga • (minéa
desportivos, a "saber: Aeroplanos de das em outras classes, a saber: ftbe- rios); ganister (tetra, refratária);
brinquedos; álbuns para colorir; ál- lha M. a de; abelha favos de; abe- garnierita; gelatina e mbaa.-Z; ou parbuns para recortar e armar; altares; lhas, núcleos de; açafrão em bruta; cialmente preparada; geleias em brualvos para jogos e tiros; anzóis; apa- açori (coral azul) em bruto; adro- to ou parcialmente prepar a -ia ; gipsirelhos de ginásticas; aparelhos de gente - (goma) em bruto ou parcial- ta; girassol (minério): glicose em
soltar pombos; armação para passa- mente preparada; agar-agar em bru- bruto; gnais; gomas em bruto aaa aartempo; armadilha para animais; ar- to ou parcialmente preparada; agata cialmente preparadas ti gorduras ani
mas de brinquedo; arcos para jogos; em bruto; água marinha em bruto; bruto ou parcialme te preparada;
assobios; automóveis para crianças; aguano; alabastro em bruto; albuino; grafite em bruto; g anadas (pedras
aviões de brinquedo; balanços; bali- alcatrão em bruto; alexandrita bru- em bruto); granito b alto; grés; gua; balões; baralhos; barbas (quan- ta; algas marinhas; algodão: carô- raná em bruto ou p rcialmente predo máscaras carnavalescas); barras ço de; algodão, -em brutos algodão parado; guaxima (pl nta barbácea);
para esporte; bastões para jogos; bi- em rama; algodão parcialmente pre- guelas de boi; guata- archa em brutO
lhetes de loterias; bobsleighs; bolas parado, alizarina; almecega (resina ou parcialmente pre arado; hassmaa
para quaisquer jogos; bolinhas de de arueira.) em bruto; altea; ambar nita; helbatrópio brt to; isotermita;
gude; boneca; bonecos; businas de em bruto; ambarina; ametista bruta; ilmenita; jacinto Pia to; jade bruto;
caçador; caixinhas de música quaudo amianto bruto; amido vegetal bruto; jarina (marfinite); aspe; jetaicicas
brinquedo; calçados para bonecas; ca- anis bruto; animais para experiên- junco: lã animal em, bruto, inclusive
neleiras para esporte; caniços para cias e pesquisas; partes de: animais; de carneiros e vim-dias; lã de escopesca; carrapatas; carrinhos para cri- parcialmente preparadas; substâncias; rias em bruto; lã mineral em bruto;
anças; carrocinhas de brinquedo; aparas ou resíduos de vegetais ou mi- lã parcialmente preparada; lã vegecarrosséis: cartão impressos para re- nerais; apatita; atanado; areias não tal em bruto, inclusiVe de agulha de
cortar e armar; cartolina impressa preparadas (argentifera, monaziticas, pinheiro; lápis lazuli ca lazulite; lapara recortar e armar; cartões para etc.); argila não preparada (inclusive sca; lavas; limonita; 1 1. ihaça; linhajogos; chocalhos; clacinas Para tiro refratária.); asbesto; azeviche eu bru- ça óleoa bruto de; linbite (liquens; liao alvo; coletes para esgrima; con- to; babaçu, côco de; bagaços vege- quidambar (estoraque); líquidos de
feti; copos de dados; cordas de pu- tais; balata bruta; bambu; baraunaa plantas; lupulo em bruto; madeira.;
lar; cordas de. tripa para pesca; co- barba de baleia; barba de milho e ou aparas de; madeiras bruta ou parc)- toveleiras para esporte; cuicas; da- troa vegetais; arbatana de baleia; ba- linente preparada; 'madeira, polpa
dos; dardos; deslizadores; discos para ritita; barrilha; banda basalto; ben- de; - madrepérola. -bruta; magnésia;
jogos; dispositivos para marcação de joim; bauxita; berilo; betume em malacacheta; malaqu ta bruta; maljogos; divertimento; dobadouras de bruto; bexigas; bismutirita; blenda; te bruto ou parcialmsnta preparado;
papel para papagaio; elástico para gi- biotito; bog-iron (limonita); borra- mamona bruta; maná bruto; mármdnástica; escorregas: esgrima; espelhos cha; suco de seringueiras para fabri- re bruto ou parcialmente preparado;
metálicos para diversão; espingardas co eles borras; branco de baleia (es• marfim bruto; mica bruta; minério
de brinquedo; estojos de jogos; fan- permacete); brasil-pau; breu em bru- bruto; mana zite ; monazitica ; areia ;
toches para diversão; fateixas; fer- to ou parcialmente preparado; babo- musgo; em bruto; nadar bruto; noramentas de brinquedo; ferrinhos de sa, baba de; cabelos em bruto; ca- zes, cascas; nozes não alimentícias;
engomar para crianças; fichas para chibu; cachu em bruto; ou parcial- canami em bruto; olaina; óleos brujogos; figurinhas para armar e jogar; mente preparado; cal em bruto ou tos; óleos parcialmente preparados;
flechas para esporte; floretes para parcialmente preparado; calambá onix bruto; opala bruta; órgãos de
esgrima; folhas impressas para re- (resina); calambina; calcareos; cal- apimais; ossos; ozocetita bruta; paicortar e armar; futebol de mesa; cedonia; calcita,; calcopirita;
na; palha bruta ou parcialmente pregangorras; gradeados para brincar; ta; campeche; extrato de pau; cana parada; parafina em , bruto; pastas
grades para ginástica; guisos para da Índia; cânfora em bruto ou par- brutas ou parcialmente preparadas;
crianças; halteres; bolas; iscas aeak cialmente preparada; cânhamo em pau Brasil em bruto; pau campeche
fieiais; joelheiras para esporte; jogos bruto ou parcialmente preparado; em bruto; pedra espeSular (mineral);
de quaisquer espécies; lança perfume ccalim em bruto ou parcialmente pre- pedra-sabão; pedras brutas; pedrapara carnaval: linhas para pescar; parado; capim bruto; capoque; car- pome em bruto; pedras preciosas em
loteriais ; luvas desportivas (para bonato bruto ou parcialmente p re p a- bruto; pelos de anixjiais em bruto;
box, basebol, etc.); marcadores de rado; carmelina; Carmim bruto; car- penas de aves em.bruto; penugens
escore; marionetes; máscaras carna- naúba; carbone; carneiro, lã de (em em bruto ou parcial ente preparavalescas; máscaras pára esgrima; ma- bruto ou parcialmente preparada); das; pez brutos; rube ito bruto; rubi
SaS exclusivamente para jogos de (bi- caruá; casca de vegetais (de árvores, bruto: safira bruta; sais minerais
lhar; dama; raleta; . snoocker; xadrez, de côcos, etc.); casca de vegetais — brutos; sandaraca; sa gue sêco; saretc.); miniaturas de quaisquer espé- extrato em bruto de; cascos de cá- gaços; sarnambu; sa animal, vegecies para brinquedos; mobílias de gados de tartarugas, etc; cassiterita tal (em bruto); sélso (egetal ei brubrinquedos; móveis de brinquedo; pa- casulo; caudas de animais (crina); to; sabias "vegetais; erraduras, serpagaios de papel e pano; paralelas cauri (mina de damarra); cavacos de rage: ; : sílica bruta; silicio; sisal (fipara exercícios; passatempos; patins; macieiras; sebo em bruto; centeio es- bra); soja em bruto; ,óleos de; suarpatinetes; paus para ginástica . ; pataa pigado; cera animal em bruto ou par- da; sumaga bruta; sal de rocha em
para jogos; peças de jogos; pedras cialmente preparado; cera mineral bruto; tucum (fibra.) talco em bruto:
de jogos; peitilhos de esgrima'; pelas em bruto ou parcialmente preparada tanino-extrato de; tartarugas, casca
de jogo; pesos para atletismo; pe- cera vegetal em bruto ou parcial- de; tendões; terebentina; terra,, -:. satrechos para educação física; petecas; mente preparada; cerdas em bruto; tas; texteis, fibras de; tripas não alipiões; piorras; pipas (papagaios); chelita minério: chifres; chistos; cia- mentícias; tripoli em bruto; turfa
pistolas de brinquedos; placard para Me; clinquer; côcos fibras de; cola para, embalagem; vegetais fibras:
jogos; planadores de brinquedo; prata anime) em bruto ou parcialmente
.
xisto.
tatoreS para uso em esportes; quebra- preparada; cola vegetal em bruto ou
Na' 875.-189
cabeças; raquetes; recortes para ar- parcialmente preparada; colofonia;
mar; rêdes de caçador; rêdes para conchas de ostras em bruto ou paresporte; rêdes para jogos; redes para cialmente • preparadas; conchas de
pesca; relógios de brinquedo; rifas; tartarugas em bruto ou parcialmente
(á
rodas 'quando brinquedo; rodas para preparadas; copal em bruto; goma;
togos; roupinhas para bonecas: rug ;opra; copraol em bruto; caprolito
ba; sapatinhos de boneca; serpenti- em bruto eu parcialmente preparado;
nas de papel para carnaval; chotin coquilho; coquigrama em bruto; coral
bali; skis; soldadinhos: tabelas de bi em bruto; corantes vegetais em brulhar; tabuleiros para jogos: tacos de' to; coridon em bruto; cortiça em bru- R eq u e re n te.: Lanifício Sulriograndense
Sociedade Anônima bilhar e Snoocker Nvnbor .f 4, , 1,7•01 to, calmoeiras em bruto; crina aniiogos; tarrafa y taaaaa
---a; crina vé o•etaT (r-li-dita; crista!
Clasw: /2
t
tômbolas: torn a - ai - a sa. ;
C'.,:'111-9 minério) ; cromoArtigos: Na classe
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chaves de ala,va.nèsas; chaves elétri- reaeloaae de preço (fax/metros a 51- ca•s; t e, aeas; aextantes; sinais de tranClasse: 8
ninares) ; indicadores de pressão de sito, ,Jria3adores; sinaleiros de dixeArtigos i Instrumentos de precisão; cas . chaves magnétiess: chocadeiras; gás;
indicadores de pressao de vácuo; çao; sineronizadores; sinoscoplos:
instrumentos elentíficos, aparelhos de chuveiros elétricos; cidomrtn.-,s;
uso comum; tíastrumentos 'e apare- nematogra fos; Moradores ; co mime- .ndicactores de quantidade; ind.cadee renes; sismofones; sisrnoscapios; slsres, de tensão; indleadores para mo- , tema de alarma; • sistema de corna.lhos didáticos; moldes de tôda espé- troa; comendos a distancia,
si stema de contrôle; s:stema;
cie, acessórios de aparelhos elétricos, %ores de gás; compassos (excrete para torce; ii dicadores para válvulas; In- •
(inclusive válvulas; lâmpadas; toma- desenho) ; Comutadores; condensado- jetores; inseticidas não agricola de sinalização; sistema de som; sisa
das; fios; soquetes,etc. aparelhos fo- res; contadores automáticos; conta- aparelhos; instrumentos de calce/a-a t.ometros; soldadores elétricos: soquetográficos; cinematográficoS; Máqui- dores de rotação; conversores; roer- instrumentos de contrate meala Sabe.» tes; sorveteiras; suportes; deaparenas falantes etc, discos gravados e natógrafos; cogneteleiraa; cOrrietas instrumentos de física; instrumentos ei lhos elétricos; tacometrose laquee4
filmes revelados) a saber: abaixa- elétricas; cornetas para veículos; Cor- matemároas: instrumentos nauticos metros; taximerros; telefones; tele.,
luzes; abajures; absoasometros; acen- rentes de agrimensor.; certadeiras • de eientífi,cos; intercomunicadores; In- grafo',; telescópios; televisões; telededores; actinometros; açucarimetros; fotografia; cristais de rádio; cros- terruptores; isoladores: isolantes, Si- viores; teodolito; termatones; termoacumuladores; adapta dores; iserome- mostocópios: cronografos curvime- tas: Icaleidoscópios; lactescópios; lams ! metros não clínicos; termascoloas
tros; alcoolometro aiternadores de tios; cronometros ; densinletroS: des- padas: lampiões: lanternas de pilhas i termostatos; • tira-linhas; toca-d:sca;
corrente elétrica; alto-falantes; *amas- cascadores de uso domésticos; des- lanternas simples: lanternas Metal- rtomadas; torneiras automáticas; torsadeiras de uso doméstico; amorte- pertadores; dials; diafragmas; dia- cas; lensometros; lentes; linimeares: nairas de compressão; torradeiras;
cedores elétrico; amperimetras: am- rnometros; discos automátic o s: discos r quidificadores: lucirnetros; lunetas; : torradores; tostadeiras; transferidaa
pladores; amplificadores; analisado- fonografados: discos gravados; d'scos lupas: lustres; maear.cos; macrom.e- res; transistores; trenas; tripés de
res; anéis de calibrar; anemonietros; para cálculos; discas sonoros; ,iiscos tros; magnetografos; magnetometros; aparelhos fotográficos; tubos acústa.
antenas; anúncios Métriaos; apare- telefônicos; distribuidores -de eletri- • mapas astrografi cos: manipulas:eras: cos; tubos conduits; vacuometrose
lhos acionados por moedas; aparelhos cidade; dispositivo s mecânieos ou ele- . manonietros; mapas de astronomia, válvulas de comporta: válvulas eléa
aerofotograme trecos; aparelhos cine- tri.cos para cortinas; ducha s: ebuli-• mapas marítimos; mapas neuticas; ' tricas; varas graduadas: varigraleS;
matográficos; aparelhos cosmográfi- dores; ecobat:anetros; ejetores: ele- ' máquinas afiadoree de uso dernésti- velocímetros; ventiladores; vibradacos; aparelhos de agrimensura; apa- txofaro ; eletrOsaapi os ; enceradeiras; • co ; máquinas cinema tográ,ficas más ; e; viscosimetros; voltametros; volaipameaeos de aparelhos elétricos; I quinas cortadoras. •de uso domesticos: timetros; volumetros; valumeno»)ea
relhos de arma; aparelhos dc alta
tios; wattometros; zismoscópioe
tensão; aparelhos de ar retalgerado; erjuipamesatos para sincronização; es- máquinas de fazer café, de uso do(lasse:
aparelhos de assar aparelhos de as- pelhos para instâ'nbo el4.trica es.- • méstico: máquina de lavar leeumee
peetrascópios; -espatourafos; eapreme- : de List doméstico; máqu nas de . lavai Artigos: Ferramentas de tôda aspetronomia; aparelhos de cocção •
partes de máquinas, fera
de comunicação interna; apa- dores de ueodoméstico; esquadro, , pratos de uso domesticos; maqiiinas ; cie, exceto
e -cutelaria em geral, .Pequerelhos de contrôle de calor; aearre- exeeta para desenho; estabilizadores: de moer ou picar carne de uso do-, ragens
nos
artigos
de
qualquer metal, quana
mésticos;
máquinas
de
moer
ou
picar
(
lhos de contrôle de fôrça; aparj•ios de -pressão; estabilizadores de voltade contrôle de calor; aparelhos da gens; estádias; egtadimetros ; esteno- legumes, de uso domésticos; mamai- do não de ourtas classes, a saber:
movimento; aparelhos de contaôle de metros; estereoscóp ios.; estereometros; inas falantes: Máquin.as fotográficas; , abotuaduras; abridores de latas; calestereopticons; , máquinas lavadoras de uso domésti- laas; acessórios de metal não de ousom; aparelhos de contrôle de tem- estereoplanimetros;
, cias ; maquinas l i mpadores de (is° do- ! tras classes; aços para afiar; açucaperatura; aparelhos de cortar fios estesiometros; estetometros; esticadomáquinas p cadoras de uso 1 reiros; adornos exceto jó i as e imita(de uso doméstico): aparelhos de en- res; aparelhos: est ilometros; asseada mesticos:
de ter- , domést : co; máquinas registradoras, • çóes de jóias; afiadores; alavancas:
cerar ( de uso doméstico) ; aparelhos de ferro; aparelhos: estradas
exceto de escritório; máquinas mar- alargadores; aldravas; algemas; ali:de engenharia; aparelhos dê engo- ro, contrôle de; estradas de ferro,
autom; ticos para; estrada: de cadores de passagens: máquina, -mar, . cates; almotolias; alviões: an s alhos:
mar (de uso domésticos) ; aparelhos sinais
'
de roupas: • marcadoras au- anéis, exceto jóias ou partes da made espagir: aparelhos de evaporação; ferro, sistema de Sinalização para, eadores
marcadores elétrico • ma- ' quinas; aparelho de café: ai-Jaren-loa
aparelhos de experincias clentêífica,s; estafas de aquecimento; estufas pare •tomaticas:
endiometros; exaustores; ex- tematicos. instrumentos; medidores de chá; aparelhos de casinha; apitos;
aparelhos de fermentação; aparelhos plantas;
altura: medidores de coinprimen- ! arames lisos ou farpados; arcos de
de física; aparelhos de fotodecalque; ceto de máquinas; experimentadores de
to: medidores de distancia; medido- serra; arcos de pua; • argolas para
aparelhos de fotografia; aparelho de de ovos; exposometros; extintores ria • res
de fôrça; medidores de intervale; guardanapos e similares; aros para
galvanoplastia; aparelhos de geode- i ncêndio; fantoseópios ; f arolete s ;ia, medidores
de peso; medidores de pres.- guardanapos e similares: aros para
sia; aparelhos de geometria; apare- róis; fecha-portas automáticos:
cedidores d emsca; medidores óculos armações;
arranca-tachas ;
ter- : .dsão:
lhos de iluminação aparelhos de ins- cita -portas pneumáticos; federe: para
ev o .lume; medidores graduad
as me- I arrebites; artefatos de metal, não de
tituto de beleza; aparelhos de ma- ros elétricos para solda; ferrotema_ gafones;
megam.etros; /nega:soa:os; outras classes; artigos de metal Peia
tar insetos (não agrícolas) ; aparel- passar e engomar; fervedores•
a
outras' classes; assadeiras; asieaa
aarerevelados; filtrantsis . ; meseladores; metereológicos,
hos de medição; aparelhos de obser- dôres ; filmes
tios: ihos; me tronomos: metros; microfo- 1 dores de fogão; azeitairas; bacias;
vação; aparelhos de ordenha; apare- aparelhos; ' filtros automáticos:
ica,
speeeihoe
nes; inicromeros: microscó pio mi- bainhas: baielas; baldes: bandejasa
lhos de passar roupa (de uso dama-- aparelhos elétricos „m
fitas mé- crotomos: miras de base; mires era- .'m'is; baterias de cosinhas • bodatico) ; aparelhos de pesar; aparelhos de; física instrumento de;fleximetros
, • duadas ; rnisturadores de licita doe ; doeres ; betumadeiras bigorn s , bi
de proteção contra acidente; apare- tricas ; fixos dentado s ,
moedores deuso doméstico; inallne- sagraS; biscoiteiras; bom boniés;
re be lhos de rádio; aparelhos de refrige- flu.shes; focagem, instrum.en tos ati- ! tes
hidraulicoa; mostradores; mi reis, , tões Puxadores ; braçadeiras; brigõea
focalizadores objetivas
ração; aparelhos de segurança (in- cos dispositivo, para ;
'fotográficas:
» óculos; odo- para animais; brocas; boles nae
clusive do tráfego) ; aparelhos ' de si- para câmaras; fogareiro (elétrico eu metros; osciligrafos; oxiladorea;
ozo- . outras classes; bules cabeções: cabi(
ou não ( fo- tU
nalização; aparelhos desinfetadores; não) ; fogões elétricos
andores;
ozometros;
ozonoseoplos, nes: cabos; caçambas; caça,roIes: canão medicinais; aparelhos de som; nendoscôpios; fone s; . fonograficas • padrões; pa•inéis de aparelhos
Metia- eltapo • ts; cadeados: eaclinhos; cafe•aparelhos de telecomunicações; apa- máquinas; fonográficos; fonografos; coa; panelas de pressão; panela
elé- teiras; caixas, (inclusive para re(irelhos de televisão; aparelhos este- fontes de cabeças; fonometros; fo- tricas: pantometros; para raios; pasI gios) ; caldeirões; canecas; canivetes;
rilizadares (não medicinais) ; apare- noscópios; farinas elétricas; f6rnos; simetross pedometros: pendulos, pen-‘
cantares; canudinhos. .anulhos fotogramétricos; aparelhos foto- fesforoscópicee fotodecalcadores; fo- teaddres elétricos; pesagem; apare- dos:canos;
esarrettlhas: castiçais:. cal:aliena;
telegráficos; aparelhos gaseificadores; tofonos; fotografias, maquinas, teto- lhos para ; pesagem , instrumentos c. e; cavadeiras;
de ferro; cen•
aparelhos geof(sicos; aparelhos hidra- grafometros; fotometros; fotoscópies: pesos Para balanças; picadores troe de mesa;cavaletes
chaleiras: chaminé::
métricos; aparelhos limpadores (de freqüência; aparelhos de freqüência uso donlésticos; 'pick-ups; pilhas ele- chanfra:dores;
não de outraa
uso domésticas) ; aparelhos metereo- medidores ; f requenci metros ; : fusíveis tricas; • pince-nez; pipetas; pirome- classes: chaves chapas
lógicos; aparelhos misturadores (de bases de;'fusíveis chaves -de; gabara- tios piroscópios; pistolas de pintar; fenda: chaves de broca: chaves d it
líquidos, de óleos) ; aparelhos ozoni- tos; galactometros: galvanoraetros; planimetros; planisfórios; pIugs; plu- em geral; chavedse inpgalerasafsu:soMmevhe%1
zadorea aparelhos náuticos científi- garrafas térmicas; gás, bicos. autogás,eI vlografos; pluviometros; pluvroscó- corri`ans; cinzéis: coadores; colheres
cos; aparelhos lias teurizadores, apa- máticos de; gás, bombas para
pios; polarimetros; polariscópies; pp- de mesa; colheres de pedreiros eonarelhos projetores; aparelhos reatores; bombas para limpar 'tubos de; gás, tenciometros;
prismas; projetores: poteira•s; conchas; conexões pera enaparelhos radiofônicos; aparelhos re- bombas para provar; gás contadores cinematográficos:
projetores
fogões
gás,
forno a; gaSogê. li!canaanentos; correntes não de outras
de; gás,
difusoresa;de;
gás dispositifrigeradores; aparelhos radiotelegrá- gás,
prol.e ores
de imagens; prole- classes; confeiteiras: copos; coqueteficos; aparelhos reprodutores de íma- vos para lavar gás, distribuidores de; I fere, -sde
luz; propulsores; prumos; leiras; corta arames; cortadores cie
gens; aparelhos reprodutores do som;
!
não de outras classes; grama e entras; cremalheiras: era- .
apariehos s i naladores; aparelhos sol- nio gasometros; geisers; geladeiras:
parapulverizadores
quadrantes; quadros de eletricidade; monas; crivos; cruzeta.s; cubetas;
dadores; aparelhos sonoros; apare- girosdôpios; globos geográficos
ensino;
globos
terrestres
para
ensino;
queimadores
de
óleos: queimadores cubos; cunhas ., conhos curvas d.e cano
lhos telefônicos; aparelhos telegráfielétricos; radiofonos;
reato- de refôrço; cuscuzeiros; cutelos: descos; aparelhos termostatos; aparelhos glucometros; gnomonos; gonlometros; res;
refletores; refrigeradores; rega- canso para talheres para ferroa; distoca-disco aparelhos ventiladores; api- graduadores; grafofonoS; grafinietrOSt dores
automáticas; registradores de a-ca; chetintivoS, (exceto da classe 25)
tos não de outras classes; aquece- gravoscópios; grupos conversores; aparelhos;
registradores de ar . regis- do bradiças; enfeites não de eutraa
dores; aritonometros; aspiradores de harmonometros- hectografo • necto- tradores de a tmosfera; r egistradoreb
classes; engates; engrenagens texe2to
grano;
hestoésteres;
hectometros;
hede
peso;
registradores de
pó; assadores; autoclaves; automápressão; partes demáquina) ensailucros; enti cas-chaves ; baterias; balanças; bal- liegrafo; heliofonografo; helicorne- registradores de tempo; registradores
cões frigoríficos; balizas; bareigrafoS; tros; heliometros; heliSocópios; hell- de tensão; registradores de tiragem; xadate enxadinhas; enxós; escamesdores; escopros; esguinchos; espalha..
t
herbários
barometros; bazimetroa batedeiras de ostatos; helioermometros;
de tráfego; registradores dores para mictórios: espelhos meteididáticos; . herometros; hidrantes hi-registradores
-d
•
uso doméstico; baterias; benjamins; clraulicos,
'
•
•
eg
s
or.es.poss;
esporas; espremedores; espm
uaaparelhos; hidrobarome- de .
binóculos; , bitolas ; bobinas; bombas tros; hidrodinamometros;
velocidade;
reattradores
para vai- deiras; esticadores (ferramentas) ; eshidrogra- cu os;
registradores
a
de ar não mecânicas; borboletas au- faie;
.
u
tomátícose
reticadeira,s
(ferramentas):
esta
hidrometros; , hidrostatos; hidra- giros para águas; registro
lam: es'
tomáticas; bules elétricos; buzinas: timetros
p ara trilhos para montaria; etxensões • iabussoLa.s; butirometros; caixa auto- hipsometros;
; higrometros;
higroscópios:
canais;
registros
para
gás:
registros
cas;
facões
fechaduras;
fechos;
fera.
horizontes
holofotes;
para luz; registros para vapor;
máticas não de outras classes: caii- artificiais; horse
re- raduras; ferragens em geral; ferra-.
singers: incubadobradores: câmaras de aparelhos, ca-•
g , s, réguas
gradua• em
geral; ferrolhos; .rerroN
automáticos; Indica- 1 t , . mentes
mexas fotográficas; eama.ras frig,orí - res; indicadores ão e curto'-circuito: das; relays ou relais ;relógios em tice- comun,s para passar roupa: ferros de
ficas; câmaras de televisão; campai- indicadores
dores de deterç
(inclusive selares) ; reornetros; plaina para cortar capim; foices; fode aparelhos elétricos;
nhas eiek ricas; carregadores automá- indicadores de corrente; indicadores ral
reastatos; reoteino; resistências; rer lhas para fias diversos; forcados:,
ticos ; co - regadores pneumático cat.tas de eleva de ee ri ; incleaores de •,s.:apa- lif. i c adores ; seismofones; seismogra- fôrmas; formões; forquilhas; freio:ti
a st!"•••••áfier s . cartas geográf • cas • " car- ' ni en to ; 'rad' redores de fl . ' xá- as • net -- as: sei sinoscópios; eiecionadores; se- para animais; fresas; frigideiras; fru.f,'" l '''3 ' fr " e ' aPns de a/rire: aos (le- c'''!. dore R ('-, fôrra s-notr - z: in.dH9 -L:r.'.3 !,,f,,,,)ii: sereias de alarma; sereias leiras; funis; furadores manUai_e".t
trica i; caess s: chaves automática ' de nível: indica dor2s de pes,). J. idi -^ a ..'is'), setas de sinalização; elêtri- ganchOS; garf0e; globos; goivas Plag
k
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exceto de madeira ou meta'
e outras classes); grampos; gtéias; Zgrescos; talhas; terrinas; tijelas; malhadores de dedos para escritório; palitos», preparada;
películas vias
. arnições não de outras Massas; tsfavess; urinóis; varetas; vasilha- multiplicadores de cópias; normógra- parafina
fos; palhetas de pintor; pentdgrafos; gens; Penachos; pendentes; pendtat
strumentos perfurantes não de bilmoa rasi,Ums; vasos; xícaras
papel carbono; papel stencil; pastas ricalhos1; piaçã; pires; plombaging
Classe 16
ras classes; jardineiras; jarros; larp
ras; ladrões para cima dágua; lâmi- Artigos: Material exclusivamente de arquivo; pastas de mesa; pastéis pluma para estofo; pós para moldas
potes; pratos; queijeiras; recta
' as
a não de outras classes; 2ampari- para construção e adórno de prédios de tinta para desenho; penas; perce- gemé
s; latas; latões; lava dedos do e estradas a saber: alcatroados para vejos; perfuradora sde escritórios; pientes;i resinas, preparadas; resinóiesa; lavatórios; leiteiras; letras de construções; argila preparada para pesos para papéis; pincéis para de- des preparardos; revestimentos; rolos
senho; pincéis para cola; planchetas; de impaensa; rosários; sabões para
metal; levantadores não sendo má- construções:
areia preparada para ponteiras •de borracha para dedos; uso na indústria; saladeiras; saleiquinas; limas; limatões; limpa-pés construções; argamassas
para cons- ponteiras para lápis; porta-blocos; ros; sangue cristalizas; selas; seretálicos; linguetas; luvas não sendo
rtes de rpáquinas; luvas para bom- truções; asfalto para construção; porta-canetas; porta-carimbos; por- viços de café; serviços' de chá; serazulejos
para
construções;
balaustres ta-cartias; porta-papel; porta-penes; viços da jantar; serviços de refresas de água; maçanetas; macetes;
Machadinhas; machados; malho s; de construções; balcões quando cons- porta-tinteiros; prendedores de pa- cos; telhas; talheres; tintas, exceto
Mancais para rodas; madris; inani- truções; batentes para construções; péis; prensas de escritório; raspadei- das ciastes 16 e 17; terrinas'; tijolos;
Veias; mantegueiras; marmitas, mar- blocos para construções; blocos para ras; registradores de uso em escri- tipos' pata impressão; travessas; uriretas ; martelos; matrizes; molas. ná,o pavimentação; calhas de telhados; tórios; réguas de uso em escritórios nóis; vdretas; vasilhames; vasilhas;
sendo partes de máquinas; morsas; cimento comum; caibras preparados e para desenho; separadores de pa- vernizes, exceto para lustrar e de
unhões; núcleos para martelos e para construções; caixas de cimento; péis; separadores para arquivos; sitapeados; vasos; xícaras
bigornas; objetos de metal não de caixilhos; cal parra construções; netes; atendi.; suportes para canetas
Classe 49
putras classes; paliteiros; panelas; chaminés de concreto; chapas para e lápis; tábuas de desenho; tecni- Artigos: IJogos de tôda a espécie,
pa,raiusos; pás; peças de qualquer construções; colunas para constru- grafas; tintas para carimbos; tintas brinquedas e passatempos; petrechos
Metal; não sendo de outras classes; ções; cornijas de concreto; cre para para desenho; tintas para, duplica- e artigo., para fins exclusivamente
pedestais; pendentes; penduricalhos; construções: divisões pré-fabricadas; dotem; tintas para escrever; tintas desportiva, a saber: aeroplanos de
peneira s; perfilados perfuradores drenos para construções; edificações para marcar; umedécedores de dedos; brinquedt: álbuns para colorir; álnerramentas); pernas de fixação; pré-fabricadas; esquadrias; estacas umeclecedores para copiar; vidros de buns par recortar e armar; alteres;
Pés de cabra; pias; picadores; picare- preparadas para construções; estrualvos pari jogos e tiros; anzóis .. arsacola
tas; picoões; pilares; pinças não de turas para construções; estuque; fôrrelhos d ginásticas; aparelhos de
Classe
20
outras classes; pinos não partes de ros; frisos; guichets; gradas: 'imita- Artigos; Petrechos navais e aeronáu- soltar
armação para passaMaquinas; pires; placas; plainas: P o ções de mármore para construções; ticos (salva-vidas, âncoras, cintos de tempo;pombos;
armadilhas para animais; ar-daeirsmnua;polisntade impermeabilisadores de argamassas;
bóias, pára-quedas etc) •, a mas de brinquedo; arcos para jogas;
paris; porcas; porta-chaves; porta- janelas; ladrilhos; lageetas; lajes; natação,
-ncoras;' ancoretas: birtitas; assobios; !automóveis para crianças;
copos; porta-gelos; porta-frios; por- lambris; lamelas; lixeiras para cons- saber:
batelós; bolas para enrolar aviões de, brinquedo; balanços: balita-jarros; porta-j6ias; porta-pão; truções; luvas de junções para cons- bóias;
cordas náuticas; cabre.stantes; ca- sas; balões; baralhos; barbas (quanporta-toalhas; ponteiras; ponteiros de truções; macadame; madeira prepa- deias
navios; cintos de natação; do máscaras carnavalescas); barras
relógios; potes; postes; pratos; pre- rada para construção; manilhas; craquesdepara
dispositivos para para esporte; bastões para jogos; bigos; protetores para calçados; puas; Mármores preparados para constru- arriar botes;barcos;
fateixas hidráulicas lhetes dei loterias;bobslei ghs; bolas
punções; purificadores; queijeiras; ções; massas para parede; mosaicos; para uso a bordo;
ganchos para bo- para quaisquer jogos; balinhas de
quebra-nozes; raladores; ralos; raspara forrar casa; paredes di- tes; jaquetas para natação; moline- gude; boxiscas; bonecos; bUána.s de
cadeiras; raspadeiras não de outras papel
para escritórios; tes; pára-quedas; pinos para separar caçador; çt a ixin ha de música quando
clases; rasteias; rebites; recip:entes; visórias inclusive
peças ornamentais de ci- as pernas de cordas dos navios; prol- brinquedo; calçados para banecas;
regadores; redomas; reservatórios; re- parquetes;
ou gesso, para tetos e pare- zes; roupas salva-vidas para uso na caneleirasipara esporte: caniços para
tentores; retortas; roçadeiras; rodas mento
des, exceto da classe 25: pedreaulbos água; salva-vidas;. turcos (ganchos pescas; carrapatas; carrinhos Para
(exceto de máquinas e veículos); rol preparados
para construções; pilas- para botes); verrgas para mastros; crianças; Carrocinhas de brinquedos;
-dans;rol áis;roca e- tras de concreto;
pisos; placas para vigas náuticas; vigias para prender carrascéis; cartão impresso para retas; saca-pregos; sa carrochas; saca- pavimentação;
pedras preparadas
barcos
cortar e armar; cartolina impressa
taxas: sachas; sacholas; saldas; sa- para çconstruções;
portas; portões;
Classe 28
para recor ar e armar; cartões Para
ladeiras; saleiros; salvas; serras; ser- prateleiras quando construções;
prorotes; serviços de café; serviços de dutos betuminosos para construções; Artigos: Artefatos e produtos acaba- jogos; cho allios;c clacanas para tiro
dos de origem animal, vegetal e mi- ao alvo; doletkas para esgrima; canChá; sifões; sinetas; sinos; sovelas;
de base asfáltica; soleiras neral; artefatos de substâncias M i feti; copos de dados; cordas de pusuportes; taças; tachas; talhadeiras; produtos
para
portas;
tacos;
tanques
de
ci-micas, ber:çucaios;ltrã lar; cordas de tripa para pesca; cotalhas; talheres; tambores; tampas;
telhas; tijolos; tintas para preparado para as indústrias; anéis toveleira para esporte; coxeiras Para
tanques; tapetes de metal; tarre.chas; mento;
paredes,
muros,
portas
e
janelas;
tuexceto de outras classes; aparelhos esporte; caias; dados; dardos; desiitaxas; telas de arame; tenazes; terçados; terminais; terrinas; tesouras bos de concreto; tubos de uso ex- para água; aparelhos para café; zadores; discos para jogos; disposiclusivo
em
construções;
tubos
de
aparelhos para chá; aparelhos para tivos para l marcação de jogas; dipara costura; tesoura para jardineiro; tijelas; torneiras; torninhos; lar- ventilação de edifícios; venezianas; jantr; parelhos para refrescos; ador- vertimen • dobadouras para pagaaios; torquesas; trados; trancas; trais- vigamentos preparados para constru- nos não de outras classes; argolas gaio de papel; alésticos para ginesainetas travadeiras; travessas; trilhos; ções; vigas preparadas para constru- não de outras classes; aros (inclu- tica; ésco egas; esgrime; espelhos
trinchantes; trincos; trocastes ou ções; vitrinas quando construções; sive para óculos e para guardana- mágicos pára diversão; espingardas*
vitrôs ou, vitreaux
trocastes; tubos para encanamento;
pos); bacias; bainhas; baldes; bai- de brinquedo; estojos de jogos; fanClasse 17
tubos para fins diversos; uniões; urixelas; bandejas; banheiros; bebe- toches para diversão; fateixas; fernós; urnas; válvulas simples varaias; Artigos: Máquinas e instalações para douros; biscoiteiras; bolas nã.o de ou- sarnentas, de brinquedo; ferrinhos de
Varetas; vasadores; vasilhames; va- escritórios e desenho, a saber: abri- tras classes; bombonieres; borracha engomar para crianças; ficha para
dores de envelopes; almofadas para artificial ou sintética; borracha na- jogos; figurinhas para, armar e para
sos; verrumas; virolas; xícaras
carimbos; apagadores da tinta; apa- tural quando produto acabado; bo- jogar; flecba.s para esporte; floretes
Classe 15
Ardias:6: Artefatos de cerâmica (P or relhos duplicadores de cópias; apon- telhas; bules; cabides; cabos; cal- para esgrima; feahas impressas para
-celan,fiçlouavidr eou- tadores de lápis; arquivos; berço çadores; caçambas; cachepots; cáli- recortar e umar; futebol de mesa;
tros) para uso caseiro, adôrno, fins para mata-borrão; borracha; bro- ces; canecas; canudinhos; capas, ex- gangorras; ',gradeados para brincar;
artísticos e industriais (instalações chas; canetas comuns; canetas es- ceto vestuário; carretilhas; celulóide; grades para ginástica; guisas para.
sanitárias não incluídas em outras ferográficas; canetas para desenho; cera para, indústria; centro de mesa; crianças; halteres bolas para; iscas
ilasses-}, a saber: açucareiros; anéis, canetas tinteiros; caixas para pa- cestos; chapas; charão; chuveiros co- artificiais; joelheiras para esporte;
exceto de outras classes; aparelhos péis; caixas registradoras; carbono
coadores; coaltar; colas in- jogos de quaisquer espécies; lançade água; aparelhos de café; apare- — papel; cariMbadores; carimbos; muns;
dustriais
colheres; compostos vege- perfumet para carnaval; linhas para
lhos de chá; artefatos não de outras cestos Para papéis; classificadores; tais não mil:micos; compoteiras; con- pescar; loterias; luvas desportivas;
Classes; artigos não. de outras clas- clips; cofres; coladore,s; colas para feiteiras; copos; cordéis; oorreias; (para boi, pasebol, etc.); marcadoses; assadeiras; bacias; bandejas; meritório; compassos; conjuntos para cubeta,s cubos; descansos para ta- res de seara; marionetes; máscaras
barris; bebedouros; bidets; biscoitei- secretárias; cortadores; datadores; lheres; distintivos, exceto da classe carnavalescas; máscaras para. esgriras; boinboniere.s; botelhas; bules; ca- depósitos para cola; descansos para 25; dobradiças; envólucros; esferas; me; mesas exclusivamente para joçarolas; cadinhos; cântaros; canu- lápis e canetas; desenhadores; dupli- esguichos; esmaltes; exceto °douto- gos • (bilhar, dama, roleta ) snoocker,
dinhos; canudos; centros de mesa; cadores; de cópias; espátulas; es- lógicos e de toucador; espalhadores xadrez, atei; miniaturas de quaischapas; colheres; compoteiraS; c on ponjas para escritório; esquadros; de água; espeilhos; e,spermacete; quer espécie& para brinquedos; mo-feitras;cop ubetas;con- estereocartógrafos: eatereó grafoa: es- preparado; espremedores; espumadei- bílias de brinquedo; móveis de brinvóIucros; espremedores; filtros; fôr- tiletes para papéis; estojos de lápis; ras; estojos; extensões; farinheiras; quedo; papagaio de papel e pano;
mas; frascos; fruteiras; funis; gar- fichários; fitas gomadas; fitas Para fachos; filtros; filmes virgens; go- paralelos para exercícios; passatemfos; garrafas; globos; graus; guarni- máquinas; furadores para papel; fu- mas; frascos; fruteiras; funis; Or- pos; 'patins; patinetes; paus para
- ções; instalações sanitárias; jardi- sta; ganchos para papéis; gis para fos; garrafas; gelatina não alimen- ginástica; 'paus para jogos; peças de
neiras; jarros; lamparinas; latrinas; escrever e desenhar; godets; goma tícias; gélo; gêsso exceto odontoló- jogos; pedras de jogos; petitilhos de
lava-dedos; lavatórios; leiteiras; 11- arábica; gomadores; grafites para la- siso e para construção; globos; glu- esgrima; pelas de jogos; pesos para
coreiras; mantegueiras; mictórios; piseira; grampos de escritórios; tatua; glutina; gorduras; giz para al- atletismo; petrechos para educação
moringas; objetos de barro não de guartialpapéls; guarda-ponta de lá- faiates; gomas preparadas, não ide física; peteca; piões; piorras; pipas
outras classes; objetos de cerâmica pis; índices para arquivar documen- outras classes; gorduras preparadas, (papagaios); 'pistolas de brinquedos;
não de outras classes; objetos de tos; instrumentos de desenho; ins- não de outras classes; jarras; jarros; placard para' jogos; planadores de
louça vidrada não de outras cias- trumentos de escrever; instrumentos lacres, exceto de escritório; lampari- brinquedos; Protetores de corpo para
aes; paliteiros; panelas; pedestais; p ara Selar; jogos para mesa de es- nas; lava-dedos; lavatórios; leiteiras; atletismo; protetores para uso em espendentes; penduricalhos; pias; critórios; lacres para envelopes; IA- licoreiros; raantegueiras; massas portes; quebras-cabeças; raquetes;
pires; placas; porta-jarros; potes; pie; lapiseiras; mapotecas; máquinas preparadas, não de outras classes; reportes para .armar; redes de caçapratos; provetas; • purificadores; de apontar lápis; máquinas de cal- mastigue; matéria plástica ou shi- dor; rédea para esporte; rêdes para
queijeiras; recipientes; redomas; re- calar; máquinas de endereçar; má- tética; mirra; moringas; mucilagem jogos; rêdes para pesca; relógios de
servatórios; rosários; saladeiras; sa- quina sde escrever; máquinas de para selos; negro de fumo; oleina; brinquedo; revólver de brinquedo; rileiros; serviços de café; serviços de grampear; máquinas de registrar; óleos par apintura;, palha preparada fas; rodas quando brinquedo; rodas
ata; serviços de jantar; serviços de máquinas de sonsas; megalógrafos; (inclusive para colhões); paliteiros; para. jogos; rdupinhas para bonecas;
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rugby; sapatinhos de bonecas; serpentinas de papel para carnaval;
shoting bali; skis; soldadinho; tabela sde bilhar; tabuleiros para jogos;
tacos de bilhar; e snoocker; tamboretes para jogos; tarrafas; tentos de
jogos; 'tômbolas: • tornozeleiras; trarpézios; trotas; vagonete,s; de esporte; varas para jogos; velocípedes
N. 875A90

Pingouin Ciclone
iNDUSTRIA BRASILEIRA
Reco c-rente: Lanifício Sulriograndense

Sociedade Anônima
Classe: 22
Artigos: Na classe
N.^ 875.491

Pingouin Geada
INDUSTRIA

BRASILEIRA

Requerente; Lanifício Sulriograndense
Sociedade Anônima
Classe: 22
Artigos: Na classe
N. 875.492

Su eâraric
Indústria Brasileira
Indústrias Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 6
stígo.s: Na classe
N." 875.492

Requetence Lmatnao sulriograndense
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 22
Artigos:
Na classe
_ .
.
N.' 875.44

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Março de 19C9 1775

•

luk
água de alfazema, amônia perfumada,
Classe: 32
!antenas apa ,:elhos amplificadores apare
batons, brilhantinas; barbas artificiais, Artigos: Álbuns impressos, folttos 'lhos de alarma, de ar refrigerado, da
bigodes artificiais; dlios artificiais, cre- impressos, histórias impressas livros im- televsião, de comunicação; de inediçãoe
mes para a pele, cosméticos para a pele, pressos, programas de rádio, programas de rádio bateriais barografos, buzinas,
carmim, cheiros em Pastilhas; desodo- de televisão, revistas impressas e jornais bússolas calibradores, chassis, cristais
rantes, depilatórios;, dissolventes; estoimpressos
de rádio, cronografos, discos gravados,
jos de cÉcôvas, essências, extratos, essonoros, telefônicos, ebulidores ejetores,
N. 875.511
maltes para unhas escôvas para o caexaustores filmadores, fogareiro, fones,
belo, dentes, • cílios 'e unhas; fixadores
fusíveis, globos, hidarntes, indicadores
para o cabelo; glicerina perfumada para
de pêso, interruptores, isoladores, lu.
uso de toucador, grampos para 'o canetas, lupas; maçaricos, manômetros, me*
IMAGENS INFANTIS
belo; incenso; lápis para maquilagem,
didores, pugs, prumos, rádios, sereias
loções, loções para barba; líquidos dende alarma, soldadores elétricos, taxisi
NDOSTRIA BRASILEIRA
tifrícios, lixas para unha; óleos parametros, telefones, válvulas e volumetros
o cabelo; perucas, papéis perfumados,
N.' 875:517'
perfumes, petróleos, pentes, pomadas Requerente: Companhai Melhoramentos
para a pele, pó de arroz,' pastas den- de São Paulo — Indústrias de Papel
tifricias; rouge, redes para o cabelo;
32
sabões c sabonetes perfumados, sais per- Artigos: ÁlbunsClasse:
impressos,
folhetos imfumados, sachetes; talco perfumado, tin- pressos, histórias impressas'
livros imMOMENTO
turas para o cabelo, tijolos para unha; pressos, programas de rádio, progremas
unhas artificiais; vernizes para unhas, de televisão, revistas impressas, jornais
vinagre • aromático; xampú; aparelhos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
impressos
de barbear elétricos; enroladoreg de
N.° 875.513
. cabelo , elétricos
N..° 875.495
Requerente: Momento — Emprésa de
Pituras Ltda.
LIVROS EM 3.D
Local: Guanabara
Artigos: Areia para construções, arga,
INDÚSTRIA PRÉSIIIIRA
massas para construções, asfalto para
Aut.t..0
Requerente: Companhia Melhoramentos construções, azulejos para construções,
de São Paulo — Indústrias de Papel balaustres de construções, batentes para
Local: São Pauí:..
construções, blocos para construções,
Class:e 32
blocos para pavimentação, calhas de
Artigos: Livros impressos
telhados, cimento comum, caibros pre.
parados para construções, caixas de ciN.' 875.514
mento, caixilhos, cal para 'construções,
chaminés de concreto, chapas para cons.
truções, colunas para construções, 'com
nijas de concreto, divisões e pré-fabri.
cadas, edificações pré-moldadas, esqua4
drias, forros, frisos, grades„ imitações
PRETO
de mármores para construções, impe
meabilizadores de argamassas ja.neial,
ladrilhos, lageotas, lajes ,lambris, lixei4
ras, luvas de junções para construções,
Requerente: Emprêsa o Dia ,SÃ.
madeira preparada para con'struções,
Local: Piauí
Reque;:ente: Victorino Piccini t.'/ Filhos.
massas para parede, moisaicos, papel
Classe: 32
Limitada
para forrar casas, Paredes divisões in4
Artigos: Um jornal
Local: Rio Grande do SM
clusive para escritório, parqueies, pe.
Classe: 43
N, 9 875.515
dregulhos preparados para construções,
Artigos: Guaraná
pisos, placas para,. pavimentação, portas,
produtos betuminososs- para tijolos, tina
N.' 875.496
tas para paredes, muros, portas e ja.
nelas, tubos de concreto, venezianas,
vigas preparadas para construções, vitrinas para ,construções e vitrõs
Classe: 16
Serviços: Serviços de pinturas de m64
vais e imóveis, serviços de pinturas de4
Requerente: NTA — Nacional Táxi corativas internas e externas, serviços
Requerente: Landert
Motoren À .G.
Aéreo S.A.
de: decoração, serviços de revestimentos,
Suiça
Local: Zurich
,
Local: Pernambuco
impermeabilização e acabamento de
Nome Comercial
construções, serviços de instalações e
Classe: 8
urbanização, serviços de conservação,
Artigos: Transmissões
N.° 875.516
aplicação, administração e dedetização
e/etro-hidráulicas
Classe: 50
, N. 875.'497
----N.° 875.518

I

TORMAX

.NTA - Nacional:
Taxi Aéreo SIA:,

E3?asília Ano X

cSeJ2,0"

Requerente: José dos Reis Castro
Local: Distrito Federal
Classes: 32 e 33
Título
N.° 875.498

•\;Zk\C#
x'051

ç°'

(OU

Requerente: Expresso Coti
Representações Ltda.
Local: Minas Gerais
Requerente: Eduardo Fernanao 5) Cia. Serviços: Serviços de transporte em
geral, serviços de representações em
Limitada INDUSTRIA BRAMIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
transportes, serviçou ae- custos e orga4
Local: Guanabara
Artigos: Abaixa-luzes abajures, acende- nizaçã'o de transportes, serviços de
Regnereni,-: Albino Palma & Filhos
dores, atinômetros, acumuladores, adap- assistência técnica, cálculos de fretes
Loe;:il: Rio Grande do Sul
Requerente: Companhia Melhoramento-s tadores, acicoolennetros, alto-falantes, em transportes, serviços de admin1stra4
•
Classe: 48.
— Indústrias de Papel amortecedores elétricos, amperímetros, ção e serviços empresariais no ramo
Artigos: Água 'oxigenada, água .de co- de
. São Paulo .
de transportes
amj>li,:dores, amplificadores, analisadores, ;
Local: São Paulo
lônia, :igua de quina, água . de rosas,
*
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N.° 875.527

botinas, sache-eols, calçados, calças,
calcinhas, calções incluseve para e.ss
porte, camisas incliv,ive esporte, camisas

N." 875.519

P.OLIPÉu
1nd .13resileira
Requerente: IndúSiria de Calçados
Local Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: Calçados para homens
N." 875.520

EXPANSIBL1
Ind.nrasileire.
Requerente: Berta Confecções Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim, caroáa, casemiras, fazendas, tecidos
tie lã, juta. jersey, linho. nylon. paco&co, percolina. rarni, raiou, sêda natural. brim e veludos
N. 875.522

SHOUVIT

N.° 1875.533

aerozona

pagão, camisolas, camisolões, capas, capagão, camisolas, camisolões, capas, casacos, chales, chapéus, chinelos, cintas,
Requerente: Detiver ChemIcl
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cintos, cinturões, combinações, cuécas,
Manufacturing Company
echarpes, estolas, fantasias, fardamentos,
Local: Stamford, Estado de Connectlev&
fardas, fraldas, gravatas, japonas, lenços, Requerente: Laboratório Rinedan Ltda,
Estados Unidos da América
ligas, lingeries, lenços, ligas, lingeries,
Cl4e: 1
Local: Guanabara
luvas, maillots, mandriões, mantos, meias,
Artigo: Reagente para Diagnóstico de
Classe: 3
meias confecções, pulôveres, robe de Artigos: Preparado farmacêutico indi- Laboratório para 'determinar gravidez
chambre, foupas brancas de uso pessoal cado nas hipovitaminoses do complexo
£75.534
roupas de baixo, roupas feitas, roupas
A, B e D
para esporte, roupões, saias, sandálias,
875.528
soutiens. tailleurs, uniformes, vestidos,
véus e visons
N.'s 875.523/524

LUVAC

DREDNAUT

Requerente: Auto Especialtie.
Manufacturing Company
Local: St. Joseph, Estado de Michigatz,
Requerente: Magnesita S.A.
Estados Unidos da América
Local: Minas Gerais
Clase: 6
Classe: .15
Artigos: Artefatos de Cerâmica Refra- Artigos: Equipamentos de elevar ott"
tários e Isolantes Térmicos para fins içar, talhas ou guindastes móveis para
oficinas, macacos Mecânicos e hidrátt4
Industriasi
licos, cilindros de mbolos ou arietes,
875.529
bombas, e accessóriós e partes para os
mesmos
N.° 875.535

SUDAM

fln

Requereme: Banco l'ibagi S. A.
Local: Paraná
Classe: 50
Serviço: Serviços det!operações'
bancárias
Sinal de Propaganda
Classes: 33 e 38
IN." 875.516
•

rnsswet4
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Reqperente: Ignez Augusta Fanepes
e
da Silva
Local: Guanabara
Classe: 36
rtigos: Agasalhos, anáguas, baby-doll,
. armadas, blusas, blusões, boleros, botas,
botinas, . cache-cols, calçados, calças,
calcinhas, calções inclusive para esporte, camisas inclusive _esporte, camisas.
aeos. chales, chapéus, chinelos, cintas,
tintos, cinturões, combinações, cuécas,
echarpes, estolas, fantasias, fardamentos,
ardas. fraldas. gravatas, japonas, lenços, •
gas, !ingerias. lenços, ligas,. lingerie,s,.
Uivas. maillots, mande-iões, mantos, meias,
dleias confecções, pulôveres, robe de
Nambre, roupas brancas de uso pessoal,
éott,pas de baixo, roupas. feitas, roupas
para esporte, roupões, saias, sandálias,
iOutiens, tailleurs, uniformes. vestidos,
véus e visons
N,' 875.521
1,
,

Requerente: Magnesita S . A.
Local: Minas Gerais
Classe: 15
.Artigos: Arefatos de Cerâmica Refratários e Isolantes Térmicos, para fins
Industriais
Classe: 16
Artigos: Produtos Refratários e Isolantes
Térmicos (Argamassas, Blocos de Concreto, Cimentos,1 Massas, Tijolos, Placas,
— Arcos. ' Cunhas, Radiais e peças
especiais)
N. , ' .875.530

•AUSCO
Requerente: At Especialties
Manufacturin Company
Local: St. Joseph, Estado de Michigan,
Estados Unido da América
Classe: 6
Artigos: Equipamentos de elevar ou
içar, talhas ou guindastes móveis para
oficinas, macacos mecânicos e hidráulicos, cilindros de êmbolos ou arietes,
bombas, e accessórioS e partes para os
mesmos
N. 875'1.526

CR A.9

vop.s.kob4.

Jate de Emprésa
Requerente: Banco Tibagl S.A.
Local: Paraná
Classe: N-ane de_Binprésaê
N.° 875 526

_
c.AosKs

DAP-TS1

crente : Magnesita S.A.
1
Local: Minas Gerais
Requerente: Copeland Refrigeratton
Classe: 16
Corporation
Artigos: Produtos Refratários e Isolar',
Local: Sidney, Estado de Ohio,
tes Térmicos (Argamassas Blocos de
Estados Unidos ida América
Concreto, Cimentos, Massas Tijolos,
Classe:' 6
Placas. Arcos, Cunhas, Radiais e peças
Artigos: Refrigeradores de água pari
Especiais)
uso comercial, unidades condensadora
N.' 875,531
para uso comercial, g partes campa
qu

nentes para os, mesmos

IEJA

De 875.537

Reg UCA ente: Magnesita S.A.

Local Minas Gerais
Classe: 16
Artigos: Produtos Refratários "e Isolantes Térmicos (Argamassas Blocos de
Concreto, Cimentos, Massas Tijolos,
Placas. Arcos, Cunhas, Radiais e Peças
Especiais)
N.° 875.532

CR-D
Hem

,

indústria Brasileira

Requerente. : Magnesita S.A.

Local: Minas Gerais
, Classe: 16

,

Artigos. Produtos Refratários e IsolanRequerente: Distaiaria Macleans S. A. tes Térmicos (Argamassas, _Blocas de
Concreto, Cimentos, Massas, Tijolos, Requerente: UCB .(UnIon ChirniqueA
'r.ocal Guanabara
Placas. Arcos, Cunhas. Radiais e Peças
Chemische Bedrávenu)
Classe: 42
0.--. 11crente: Ignez Augusta Ponches
-•
Local:
Saint-Gilles-lea Bruzelles,
írtigos:
Uísque
da Silva
Bélgica
Local: Guanabara
Classe: 3
Classe: 36
Arti g os: EspecialidadeS e Produtos
zyfzitios: Agasalhos, anáguas, babraoll,
Farmgcéutichs
.
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