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SEÇÃO III
------ANO XIVI

N.° 3

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 4 I1E JANEIRO 11 4. tbfe

Sinal de Propaganda Indelerisla

REVISTA DA PROPRIEDADE1
N. 483.897- Rei dos Rolamentos
- Antonio BaTnabé de Souza - clasINDUSTRIAL
ses 11-21

N. 551.290 - P. B. Plum-Bob - N. 547.325 - Clever - Ind. Meta- Titulo de Estabeleda.eato Indeferido
hirgica Clever S.A. - cl. 10.
Paulina Voloh - cL 8.
N. 538.455 - Formindnas - Sinfor
Aflogil - Lab. Ame- Ltc;a. Ind. , e Com. • cl. 33-40.
N. 548.517
N.
554.548
Brasília
Refrigerantes
Exigências
'ricano de F..-,rmacoterapia S.A. - dasN. 538.923 - Que Ratar,
Hugo
Brasília Ltda. - cl. =ff.
Schltlinger - el. 33.
N. 560.721 - Copebras - Cia. Pe- se u° 3.
Têrtno com exigências a cumprir
N. 523.296 - Madeoa ira :Movo
troquimica Brasileira Copebras - d. 2. N. 550.435 - Esceryl - 'obs. SilMundo - Madeireira Ni5vo Ivlundo 1.1N. 128.836 - Polymer Carp. Ltd.
N. 560.722 - Copebras - Cia. -va Araújo Roussel S.A. - cl. 3.
Metallurgical pro- Petroquímica Brasileira Copebras N.; 551.344 - Canecão - Coma- mitada - cls. 4 -. 16 - 17 - 26
N. 152.064,
- 33 e 40.
Web Gata Ltda. - el. 41.
cesses Ltd. ,10. The National Smelting classe 3.
N. 551.648 - Eletrodur - C,B.E.
Company. Ltd.
N. 560.723 -. Copebras - Cia.
Exigências
Beecham Group Ltd. Petroquímica Brasileira Copebras - - Cia. Brasileira de Expurgo - cl. 2.
N. 154.032
Aluminium Labs. Ltd. classe 5
N. 551.661 - Cryston Union CaibiN: 15+,296
N. 53&.417 - Geraldo Cakiana. ••••••
N. 155.190 - Sandoz Patente Ltd.
N, 560.727 - Copebras - Cia. de Corp - cl. 46.
Cumpra exigência.
Easttnan
Kodalc
ComN. 155.490
Petroquímica Brasileira Copebra)
N. 58.232 - Irmãos
rotto
Cly ton - Union
N. 551.661
pany.
'classe 9.
S.A. Auto Parte. - Cumpra easgénCarbide Corp
á. 46.
N. 155.532 - Sandoz Patetas: Ltd. N. 560.728 - Copebras - Cia.
N. 561.043 - Santa Cruz - Plasti 'cia
Divelsos
N. 155.717 - Knapsack-Grie,sheim Petroquímica Brasileira' Copebras - cos Santa Cruz S.A. ti- ci. 28.
AkileagesellsCha ft.'
Titulo de Estabeledmento PefeSidó
classe 10.
N. 568.084 - FiOL. Pauluta de
Pfizer 8 Co.
N. 549:0 37 - Edifício Montesanto
N. 158,616
N. 560.730 - Copebras -- Cia.
Inc.
Petraquanica Brasileira Copebras - - Saul Landau e Henrique TOM Ker- ramporte Ltda. - Prosaigance
ilida a cl. 50 peia 38. bel - cl. 33 (art. 97 n° 4).
•
Aktiengesellschaft. der classe 12.
N. 160,701
14. 569.313
COMertial e ConstruN.
551..378
Hospital
Lar
Saiit;á
•
N.
5,12.344
Otal
Otal
Org
TuMoososchen
Eisenwerke
e
Conscar
V013
tora Arrêdo Ltda.
Prosr4e-ge subi;Rira
de,
Cássia
d.
33
(art.
97
28.
rística
Universal
el.
to.
4).
Ag.
titulado a cl. 50 pela 38.
Car-Art
N. 546.541 - Cardnto
N. 161.136 E. I. do Pont de Ne- Ind.. e Com. Ltda. - cl,20.
Marcas Indeferidas
r
Arquivamento •de êroccasoa
mours and• Company.
N. 549.160 - Vulcalk - Silk Pro- N. 543.405 - Defumador correnre
Foram mandados TIR U.:Cat, os IVON. 162.17.2 - Algarnene Kunstzijde dutos para Propaganda Ltda. - 4 28. Africana - Renato Barella
cl. 2. c'essos abaixo mencionados:
linie N. V.
N. 556705 - Solar Stereo
Armee - Arme; - N. 218.560 - Frigoríficos Nado,
N.
524.903
sleral do Brasil Ltda.
cl. 8.
Ind. e Com: S.A. - cl. 6.
riais Sul BrakaciroR S.A.
F..pediente das Divisões e Seções reN. 567.136 -- Trevo -Ti.:-Plás- N.' 530.8n. - Organo - Organo
N. 414.228
Tctsuo Minashitra e
publicado por ter saído com incorticos Incl: e Com. Ltda. -si: 28.Industrial Ltda. - cl. 2.
Yassuo Talceara, Arnziro lenaga.
reções no D.O. de 28,12-67.
N. 518.4608 - Oeste -, 1iobihria N. .548.720 - Polirner - Synteko N. 495.970 - C. Geweic
S.A. Com. Imp.. Exp. - cl. 46. Oeste Ltda. S.C. - cl. 38.
N. 514 902 -.:-Nac4r Siqueira MonRio, 2 de janeiro de 1968
N. 549.025 - Neuralgina
N. 520.750.-- Brasemco - &asemtes.
co Comp.. Brasikira de Empreendimen- Farmacêutica Itcla• --- d. 3 •
Exigências
N. 534.47 - M:aalúrgica Acauco
tos Comerciais - cf: 38.
tObs. Ltda.
N. 549.077 - Artrenol
Têrmos com exigências à cumprir:
N. 530.244- Olunbel - Juan Ma- Enfia S.A. .d. 3
N. 548.553 - Ra; c Lanches ,:: anta
_queda Zambranu
el. 8.
N. 518.5 R - M. M. T.eidoa M. Filamena Ltda.
N. 165.248 - Cobucd 8 Cia.
N. 549.640 - Confimel
N. 557.452 - Zlotnik 8 Filhos?'
Codi- M. Ltda. - d• 46,
N. 126.325 - SheLl Internationale
Mel Ind. e Com. de Balas Doces e N. 529.286 - Guanabara -- Gua- N. 565 638 - ficretdes IndustriàI
Researeh Maats,happij N. V.
'nabara Palace Hotel S.A. - cf. 12.
a.
N. 136.042 - Shell Infemationale Caramelos -Ltda. - cl. 41..
N. 577 525 - Casa de Calçados
Ra,search Maatschappij N. V.
Carnsn N. 537.2A - Solan FMC Corp.
N. 390.586 - Caimen
Ianês Ltda.
Loja dos Presentes Ltda. - cl. 36.
- cl. 2.
EX..E1SIEN1X DA DIVISÃO DE
N. 469.725 - Tele-Rádio-Lar - - N. 540.757
Cates - Irtnrioa , N. 431.877 - Maia de Almeida Ind.
lé Com. S A.
MARCAS
Milton Lourel de Lima - cl.
Cuten Ltda.36.
N. 436.113 - Marina do Brasil
N. 502.710 - Ancora - Cia.• Ja- N. 553.24- - Brasileira - Ind.
Rio, 2 de janeiro de 1967
uense Industrial -- cl. 41.
Brasileira de Malhas S.A. - el. 36. Ind. e Cara.Ltda.
N. 511.165 - Fenotes
Quirn anil N. 554.937 - Não Corre Malhas N. 498 136 - Pequinês Clube do
Marcas Deferidas
Lois. Quimicas S.A. - J. 28.
Nor-Coc Textil Ltda. -- d. .!:.. I Brasil.
N. 532.5'57 - Farinada Bom PasN. 522.575 - Cntaguazes - Cata- N. 514.715 - Coreto - Corema N. 518.546 - M. M. Tecidos M,
ror Ltda.
guazes 5.4, com. e Ind. - cl - 33. Ind. e Com. de Máquinas Ltda. - M. Ltda. - cl. 11.
Lancbes • North Kikg
N. 533.05n
N. 534.574 -, &emas - SiecacIaa classe. 22.
N. 554.933 - Sapatilha - 'tama- Ltda.
cl. 8.
Aktiengesellschaft
N. 546.102 -- Casal dei Rev - nca Testil 5.A. - el. 36.
Lapida4c/Hirakavía
N. 534.575 .- Siemata - Slemeas Drury's S.A. -- Dist. de Proautos
N. 704.328 - Uma Noite em Bagdá N. 538.506
Ltda.
•
Aktiengesellschaft - cl, 17.
Internacionais - el. 41.
Clube Monte Llba20 - cl. 31
N. 541.271 ar Motor Peças Vila
N 546.873 - Búfalo -- Inds. e
N. 546.627 - Emblemática - ...ia.•
Com.
Aliança
Ltda.
cl,
46.
Ltda•
Indeferido
Nome
Comercial
Paulista- de Papain e Artes Gráficas N.. 547.053 - Garcgas e Vioçaea
N. 553.073 --- ktudici 62 Propagan.
X, 49.
Tbeotonio Pavão - cl, 32.
N. 541.403 --- Industrial Móveis do Ltda.
IN. . 5-17.563
Purguids
tvans
N. 547.310 -Uda.
Clever - Ind.
Me- Guarany
- Ind. Móveis Geia- N. 554.918
Relógio infortnaúvo ,Medical- Limites' - cl. 3.
talúrgica Clever S.A. - cl. 26.
rany Ltda. -4 d. 40.
Publicidade Ltda.
Rio, 2 de janeiro de 1968

•

•
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As Repartições Públicas de.
verão entregar na' Sepio de Comunicações do Departamento de
DgpARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Imprensa Nacionat. até às 17 haDiatTOR •GLIMai
••••• •
tas: o expediente destinadoqtryty
ALBERTO
DE BRITTO PEREIRA
blicação.
•
isma•i•s Do sietviço oa pueur-^çéas
~tom 04 IMOLO MI RIBIDACÃO
As reciam'afões pertinentes .Jr B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FL ORIANO GUIMARMS
ã matéria retribiz. ida.. nos casbi de
érro ou -ornissito. deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por:4scrito á Seção
emr,10 ne.
de Redação, atér . o quinto dia útil
••oortaidada
do
aaaodlonto ao Osaartamanba
tflica.. 0.
subseqüente publicação no
^
Obaoloo.• 4.lorappladado IndustrIall 'do latnlet&~
órgão oficial..,
da !odiai/no • do Gomara** -

EXPEDIENTE

J.- A Seção de Redação fim.

hrolref,P0 ue 01 tanso no Ospartainceio de. imprenso „Nacional

dona, para atendimento do públi:.
co. de 1/ às 17h30m.

ASSINATURAS

PI tNCIONARIOS
REPálatiÇõES E PAirIICULARES
e Interior a
' originlais, devid.:incnte
Capital e Interior:• ‘n
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13.00 Semestre
NCr$ 13.50

•

As assinaturasvencidas po.
crio* ser ~pensas sem prévio
aviso:
•-• Para ',PU: interrupção

na

remessa dos órgãos oficiais •
novação de assinatura deve

rem
ser
solicitada- com antesedéncia de
trinta (30) dias.
- Na parte superior do entle.
riço estio consignados o número do talão de registro da assinatura
e o més e e ano em que findará.
As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serão' anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.

valôres. sem.
A remessa
pre
a
favor
do
Tesoureiro
do Do*
grafados em espaço dois, em uma Ano ••• n••• • • • • 4-4 • • NCr$ 36.00 Ano • • •-•
.. *NCr$ 27.00
partamento
de
Imprensa
Nado- só face do papel. formato 22x33:
Exterior
Emerior r
hal. dever* ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resAno IV* ••• n•nn •
• NCr$ 39.00 Ano -•-• • • •••141.1eo NCr$ 30.00 esclarecimentos quanto a `sua aplk
salvadas por quem de direito.
cação.
NOMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O preço , do número avulso figura na .última página de cada
- Os suplementos da edições
tomadas em qualquer época do
exeMptar.
dos
Órgãos oficiais só serão reme.
ano, por seis meses ou um ano,
•
souO preço do exemplar atrasado será acrescido de NCri 0.01. tidos aos assinantes .que
'.exceto as para O exte rior, que
se do mesmo aio e de NerS 01)1 por ano, se de anos anteriores, citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.
I• • Mb",

N. 550.1Z4 - Jorge Rodrigues de

Oliveira.
N. 560.175 - Açougue Lusa-Brasileiro Ltda.
N. 560.176 - Bar e Restaurante
Cidade Jardim ,tda:
Jundiai SÁ.
N.'560.177
, N. 568.982 - dnamoservix Assistência Técnica Relações Públicas e Pu-

- tuiperante
..
R,ei livenn
N. 163.232 - Sandoz Patents -Ltd. i N9 5lig .229. - Rosa Crua Imobliá- Ne 5118.77ó
i.itives Ind.
•
Com.
J.
Claucliti
Consi
.u.ara
Ltda.
Société
Rhodiaceta
ria
'N. 166271
classe 48 - clichê publicado . era 18
Patiri As C:a.
N9 .588,21.0
(Arquivem-se os processos).
.
Everardo )4.1,1, a Ca- de Julho . de 1983.
N9 588.21
rione'Tccltios E. A.
•
_ Exigências
Eltvri$214‘3"
N9 588484 •-• Vicente Vezurellef.
j.
9-3,1
Nafta Tautic Eassis.
Téraios com exigências , a cumprir
/49 988.285
itiz
r ftrodnPali
i
ed
51
* rt.ji . vaardozo
9
88
86
W
N
5
5
88
'
.
2
2
89
-,..,,
r
;
oJsé
.
E
te
t
v
e
ald
o
Lej
.:_
proCoa
ssigata.see Munir
ei=
.1%1 • , 122.811 -\- William Weiklco
.,
C
pahà. •

blicidade Ltda:
.: • ,• - noras fias, retgleando-te onde coo__,
14: 138.347 - Pittsburgb Piaet Glass mãe.
N9 588 291 ... Ealán, Audito & iCa.- ber. .. • -• ...
• : ,. ,,
emáliany.
N. 505.143 - -Seigt Eenmoku.
•
•
N. 541.570 - t.rte e . Apérnos A. N. 166.013 - COmm iSsariat . A LE -" ¡Limitada.
-.1 t • N9 581-906 - Sn!zek S. A. Ind. a
249
588.293
--"ARibes.
,
RR
wagen• Anienió,.; COM. - Prdshiga-se sueatittendo as
144
588.345
P. Ltda.
riergie Atondque.
Classes 33 ti" 50 pelas classes 28 e 25
Soc.
N. 543.880 - Velmaq
N. 166.184 - Moncanto Company.• veia Ltda.*
• e retifique-se onde couber.
Goiana de Veiculus Máquinas Ltda.
n•n••nnnnn•
• 5&5.888 - Pardinaado Cardos*
N9 538.376- Atlântica Com.•e-de. •-:- N9
Lusmnec Ind. MetaN. 565.412
•
Produtos
Inds.... Ltda.:•a • cie- da Costa..,
N
e
588.570
.
• lúrqka Ltda.
A.
&
asn
- Prossiga-se 'como •ti•
s
.
eir
....
Expediente da Seçá.) .
•
N. 568.130 - Dalila Discos Mus!tule e ketif.que-se onde mu ltar.
'
Babrald.
.
de
•
*
,me
Formal
de
Marcas.
T
abacos
IndastriaLtadca
. cais Ltda. ;- :- chest.er e. jt• Adixd"
l'nistração.
s Fl9 ã'91).2"- Prossiga-se
N9.588.757
Gaspet
Augusto.i!dar
...
..
na classe 38
N. 339.363:- Dietiblria Savana
.
•
para papéis semi-Impressos.
•--- •
Rio. 2 dPe Lanairo :de 198,5 -,.. .).• eh, /lit.?. ..,..
Ltda.
:)85.á9, 588.851 e 548.866 -Á- Ns. 583.221,
N.
s
Octavio Muniz de
N. 473.553
.223,
588
588.is24,'
.
-1
.
,... .
. Exigências ., '' - '.." .. • Curtume. -Sito José. Ltda.
Souza.
Ne‘• 588.872 o • 583.873 ..... wegln,,, 588.225 e 588-228 - Editorial .orilt_ -. ..•
Cyrillo Mothé Ind. • Termos com -exigenciaa •
.ghouser-Air Breice Company.
guera para
Limitada.
- Prossiga-se
sa-:
N. ,509.147
._._.,. : • • mente
revistas
o livros.
e Cora. S.A.
'
Armando
de
No
589.521
Babuont
'N9
588.294
Bar,
Café
e
Lanchei
.
.
'
etilpriri\neruni
e
El
• N
-9:So.e
4
- N. 514.537 - Sinfobras Soc. divã
.
Caiupbell,
Severo Limitada - Prossiga-se -- na
para Defesa de Direitos Ponoraecánieot - 149 484.431 -,A. J. Renner S. 4.., ' N9 589.040 --; ltereebras Produtos. classe
38, Para P aPes -lieraWmPreS- -..
de
Sincronização.
e
Ind. do Vestuário. -Alimentícios Ltda.-. .
aos e retifique-se onde couber. •
"
'
531.240
Nitorial
Izapresséra
IJ
Ne 582.370 - itletrometar4.-gica N9-589.068 .- Roberto Ano - de. • N9 588.295 - Cimina Mecanica •
No&ra Ltda.
Angelis
Ltda.
., Lucena. NNazaré Limitada - Prossiga-se na
•• .'
..
,, -Comis,
N. 531.692 Comerciex
249
582.807
- Pront Ped S. A. 149 589.079.- Iguaçu Prefabriestios classe 38, para papéis Semi-impree-,sária Mercantil Imp. . e Exp. Ltda.
.•
,- de Grafillite Ltda.
.
. sos e retifique-se onda couber.
C°110
"ibela
usep.pe. pi. &tern 149 599.808 - Sociedade Rio (Uai- N9 588.296 - Auto Pasto Santo
210 582.890 • N. 560.178 -- Luiz Tolezano 6 171- 318canizações
Fab. de Brinquedos de Vinte .Ltda. ba Serviços de Seguros Ltda.
André Liroltstda.
Prossiga-se. Ra
azo Ltda.
N. 562.995 - Prod. Alyimentldos N9 á83.499 - Lab. Hosbon S. A. N9z.596.842 - Durval Caçapava. e 'classe 38, para papéis semi-ImpreatProttniss Quimicoe Parres.catticos.
i
aos e ret fique-se onde couber.
.,
jab Leia.
Na 584.686 - Intanig Ind. de Ma. Retificagdo de Cucai
1
N9 588.397 - V14110 Tallbsté 14Piriauba
N. 562.999 - Lambes
.
de: • .rzioenig Ltda.
nritc.da. - Prossiga-se na 4888e 38.,
1.0
•
N' 585.840 - ~datadora, 73rivii- OombinatIon
papeis semi-impressos cretifi"^"'"°"'
Augus 687* 7e4
Parmáda !piranga Ima.
N. 567.781
Ernst
Jacobi*
Co. para
qua...= oode couber.
Limitada.
Ltda. - Arquivem-se os processos.
Kommanditgeaellachaft
elas
g
e
a
-ãsN. 885.441 - Restaurado Kokitsbi cliché publicado em 12-7-83.
588.301 - Reportar Sindical Li:
prossiga-se na dance' 38,
Limitada.
liapedkate da Seção Legal
149 585.989 - /Sido G. Schaeren & 149 588.200 - Fig. de .dovino • Para Papes
•
.
00.0 A.
PrblorPa - Frigorifico Norte Para. cando-se onde couber.
Rio. de poeira de 3988.
N9 587.877 - Lege 8. A. IncerPo-• imensa Ltda. - classe 41 -: clichê • 149 588.315 - Ca
Rede
Carnes
g
a
*
glad." e construtora.
plIbliead0 em 15-7-63.
' vilaqua Limitada. - Prossiga-se na
-„,,Arodvamenta de processos
149 457-242 - Martangd Divulga" x9 588.310 - Jórea2 - Construtor's classe 3a, para Oapéls somwmPres"
N. 145.991 - richia é Sado .À.G. dom Cultural Ltda.
Jorcal Ltda. - classe 16 - clichê aos.
O''.trnoblii.Sria
q4 588.224'
14. 149.894 - .. , Roba 8 Nau Com- 149 881.952 -- NIetaltest cla. lira- publicado ema 154_53. •
.
:aleira
de
Ensaios
e
Ind.
.. . --. . y> .13'4 170 - se ro' ....
v
d
t
m
•
v,
uanda
T
N9
588.381
Guariba
-,
Ricto
PinY•
N9$87.074 - TLetcv Terraplanagem Guariba Lida: - classe 33 - cliché classe 38, para.. 9aPa.4` 'eall-IIPP'es- ',ggaleeatt
- N. 153.085
PavItnetitaçao
publicado em 16-7-63.
„
. .
lisebbmi Co.
•
• 1 ''"
•

.

•-

:

•
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N9 588.356 - Visatill Viação São
Paulo Niterói Limitada. - Prossigase na classe 38, para papéis semi-linpressos.
N9 588.357 - Lanches lberico Limitada. - Prossiga-se na . classe 38,
para papéis semi-impressos.
N9 588.370 - Santa Paula Medrosarnentos S. A. - Prossigaase na
classe 37, com exclusão de re outros
Impressos de propaganda".
N9 588.374 - Pro-Plan Projetos e
Planejamentos Limitada. - Prossiga-se na classe 38, para papéis semiimpressos.
N9 583.621 José de Sales Guerra. - Pross:ga-se na classe 2, onde
se incluem os artigos e retifique-se
Onde couber.
Ns 588.744 - J. A. Chaves. Prossiga-se na classe 38, com exclusão dos artigos indicados pela seção.
N9 538.802 - Cemisa Ceará Minérios fa. Ass - Prossiga-se como registro de marca.
N9 588.831 -- Avícola Centro Americana Limitada - Prossiga-se na
classe 38, para papéis semi-impresSOS.
No 588.889 - Frederico Pereira da
Silva. - Prossiga-se na classe 38,
para papéis semi-impressos;

249 587.843 - Auto Mecânica Chea
valias Ltda.
_ N9 587.844 - Com. e 7.mp. de Materiais Elétricos Vara Ltda.
No 587.850 --- Bar e Café Ouvidor
Limitada.
249 587. 8 - Jan Strebinger.
249 587.948 - Sistema Ocea. e Administração Ltda.
1(9 587.949 -4 Bor-Ma tmp. C
Com. Ltda.
249 581.957 - Ind. e Com. de Luminosos Visão Ltda.
1e9 567.965 - Metaltest Cia. Brasileira de Ensaias e Ind.
249 587.966 - Styal Eng. Ltda.
249 587.967 - Fab. de Brinquedos
Duquesa Ltda.
No 587.970 - Santa Rita Lanches
Limitada.
No 588.268 - Parke Davis se Company.
DIVERSOS
Soldas e Elétrodos Especiais samer'can Welding ao Brasil Ltda.
Junto ao têrmo 391.914. - Arquivese o pedido de conclusão' de transferência por falta de cumpriraetato de
exigência.
Opesiceirs

EXPEDIENTE DAS DIVISOES E
Vogue S. A. Com . e Ind. - OpoSESSOES REPUBICADOS
sição ao termo 109.230 -- marca
Vogue.
Rio, 2 de janeiro de 1968 •
Máquinas e Mota Peças Wallig
Oposição ao 'termo 583.924
Marcas Deferidas
- marca Wailig.
•
N9 319.816 - Hendupi - Instituto I Islational Periodical Publications
Vital Brasil Lab. de Produtos Qui- Inc. - Oposição ao tê.lano 805.778
Batman.
micos e Blogasicos El. A. - classe 2. marca
011 & Refining Company
No 463.749 - Igor:ano - Açougue --Humble
0170540 8.0 UkTOO 802.896
Floriancqa mitada - classe 41.
N9 503•113A. - Jaaense Cia. Jauense marca Único.
Ind. - ceasse 24.
s. A. Ind 1/v111149g J% Matarazzo•
N9 552.903 - Radissulfa Injetável - Oposição aos 'termos 808.200 e
- Cia. Química Rhodia Brasileira - 806.203 - marca Venceaor.
.
classe 2.
Cia.
Califórnia
de
Investimento
SxWencias
- Oposição ao têrmo 816.552
marca Califórnia.
Termos com exigências a cumprir
• Ca. Guanabara de Crédito, Finan.*
N9 586.007 - Mecânica Ta pado Li- cimento e InveStimento- OposiçãO
mitada.
ao termo 803.374 - nome comercial:
No 586.048 - Manuel Freire da Credito Imobiliário Ccefisul Guanat
Silva.
N9 586.220 - Associação dos Ser- bera.
'
Indústrias Quiznicas Reunidas
viços Civis do Brasil. •
Beiro
S. A. - Oposição ao terna;
N9 586.437 - João Carlos Bitten804.493 - marca Belo.
court da Costa.
N9 588.521 - Fernando Carvalho
Retif:cação de Cliché
I
GOMeS.
N9 586.658 - Icar Ind. Com . Administração e Representações C. A. I •N9 583.181 - Marfes - Marfee
N9 587.633 - Lab. Bordesina Li- Com. e Ind. S. A. - classe 31 ---I
cliché publicado em 11-8-63.
mitada.
N9 581.038 - Impada S. A. Ind. EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
e Com.
SEÇÕES REPUBLICADOS POR
N9 587.699 - Transportadora Jo- TER
SAÍDO COM INCORREÇÕES
rujo Ltda.
NO D.O. DE 22-12-87
N9 581.700 - Auto ,alecânica C.oaar Ltda.
Rio, 2 de janeiro de 1968
N 9 587.728 - Piei Robe Ind. de
Plásticos Ltda.
Marcas Deferidas
N9 581.750 - Agrotil Com. de Vaipulos Para Transporte e Agricultura I
N9 550.383- Terral - 'Nerral
Ltda.
N9 587.151 - Agrotil Com. de Vei- Máquinas Agrícolas - danai 37.
culos Para Transporte e Agricultura N9 523.221 -- Mil Malhas-- VeMag
S. A. Veiculos e Máquinas Agrícolas
Limitada.
- classe 21. - Registre-se, CO131 Ila`n
i alusão de alavancas de cambio, carN9 587.783 - Dirceu AMUO.
N9 587.818 - Construtora Eneel- rinhos para másallims de escrever ,e
berg & Maider Ltda.
velocípedes.
N9 587.821 - Decorações Decortet
N9 -554.573
Massau
ValdOr
tez Ltda.
lefassau
- classe 43.
N9 581.827 - - Jorna: PartieiPações
Aduz., Cora, e Ind. S. A.
- I N9155.420 - Uasa - Usina Auge"
1(9 581.829 - Bar e Lanches Cristo lima El. A. - classe 42.
1(9 382.891 - Zaife - Ind. de
Rei Ltda.
N9 587.832 - Panificadora São Calçados Zaire Ltda. -'classe 36.
563.097 -- Biblioteca laresildro
Domingos Lida
1(9 581.833 - . Restaurante IV Oen- de Industrialismo - Arnaldo Sampaio
~seca e- classe 82.
tenário Ltda.
. 249 583.899 - Santa Cristina
N9 587.837 - Cofeiader Com. de Fios de Algodão Santa Creditas S.A.
Ferros. Aços e Denvadot Limitada. - classe 31.

•
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249 563.465 -. Men Tega00
-- classe 44.
No 583.470 - Nave Mundo - Bana
co Novo Mando S. A. - classe 18.
1(9 583.471 - Mv() Mundo - Banco Nevo Mando El. A .- Classe 21.
1(9 563.563 - Conservatório Musical Adveniista - Instituto Adventista de Ensino - classe 8. •
1(9 563.584 - Conservatório Musical Adventiata -- Instituto Adven£
lista de EnSino - clame 28.
•
No 563.5"2 - Martelos Sonoros
Instituto Adventista de Ensino -classe 28.
1(9 583.574,- Caretitiha
Maris,
Carmen Brandão - classe 41.
N° 563.672 - Ornement - De
Minus Cons. e Ind. de Roupas EL A.
- classe 38 -- Registre-se com esclusa-6'de Estampre e Suadores para
Vestidos.
N9 556.142 - Chedite
Rata,
Cury & Cia.
classe 18.
N 9 564.848 - D - Delforee S. A.
Inds. de Papel - classe 17 - Re-.
gistre-se com exclusão de mata-borrão.
249 567.372 - Polenghi Polarsalai S. A. Ind. EirasUeira de Proas.
Alimenticids - alasse 49.
249 567.373 - Polenghl ghi S. A. Ind. Brasileira de Prods.
Alimentícios - classe 38.
N9 737.307 - Grande Vinho Produtor - Félix & Souza Ltda. classe 42 - Registre-se com o que
consta dos exemplares de no. 34-26
e ressOlvarido direito de terceiros em
face de situação em que se encontram as buscas - Apostile-se sena
direito ao uso da expressão Grande
Vinho.

Janeiro de 1966 67 n
Dietéticos e Nutrissionall -a classe 41',

(art. 07 is9

EXigefiCia8

Térruos com exigências a 01181.•
prir:
1(9 478.325 - Alberto de Macedo
Vieira de Abreu.
DM 478.326 - Alberto de Macedo
Vieira de Abreu.
N° 552.290 - G. B. Pezziol 8 P
No 583.854 - Kar-Pect Ltda.
No 524.081 - Fulminante Ind. e
Com. de Máquinas 'Ltda.
N9 556.552 - EdItõris e Divulga-.
dura Nacional Ltda.
1(9 581.294 - Lázaro Ageu doa
Santos.
Diversos

N: 489.111 - Lanches Arruda Ala
vim Ltda. - Prossiga-se.
149 367.634 - Isaac Band . - Proa.
siga-se com inclusão da classe 13.
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processo
• Foram mandados anotar az:
• transferências e alterações de
nome:
S. A. Institutos Terapêuticas Reaa
nidos Isabofata (transferência para
seu nome da marca Fichário-Mécila
co-Terapêutico Labofarma reg.
mero 197.793).
Instituto Medicamenta Fontoura
S. A. (transferência para seu nome,
da marca Anelaria reg. n9 240.92510
Elmiths Industries Ltd. (alteração
de nome da marca Smiths reg una
Expressão de Propaganda Deferida mero 239.056).
Divisões e Seções,
14°' 546.855 - Cheque-Redução - Expediente das
por ter saído com fitas
Discalbrás - Dist. Brasileira de republicado
correções no D. O. de 27 de doe
Calçados Ltda. - classes 1 a 49 (ar- zembro
de 1987.
tigo '101).
Rio, 2 de Janeiro de 1988
Nome Comercial Deferido

Marcas Deferidas
N o 555.735 - Estamparia Armei
Ind. e Com. Ltda. - Estamparia No 381.058 - Fundição Industrial
Armei Ind. e Com. Ltda. -- (ar- Auto Técnica FIM Ltda. tigo 93 w 2).
tal - classe 6 - Registre-es com
de anéis pbturadores (elasTítulo de Estabelecimento Deferido exclusão
se 31) molas de válvulas e velas
1(9 495.897 - Seno- Serviços de (classe 46).
Engenharia e Obras -Seno - (Ser- 1(9 579.760 - Flexbell Sul Fira
viços de Engenharia e Obras Ltda. bril S. A. - classe 36 - Registre*.
-- classes 33 - 25 (art. 97 no 1 com se considerando , inclusive que Fies
e Bell são afixas necessários a for-.
Inclusão da classe 25).
de palavras - Apostile-se sena
N9 523.055 - Rádio - Contrai - mação
direito ao uso isolado de Flex
Estevão Bezerra da Costa e José Reli.
Adalberto Barreto de Oliveira , classe 32 - 33 (art. 97 W .
N9 524.789 - Assadolaindia
Asa
1(9 541,736 - Casa de Saúde San- sodolândia Ltda. - classe 41.
as Clara - °asa de Saúde Santa
Clara - classe 33 (art. 97 w 1).
Titulo de Estabelecimento Deferida
1(9 550.069 - Magazin ~sante
- Magazin Amarante Ltda. - clas- NO 515.442 - Fundação d o Food
ses 23 - 36 (art. 97 n9 1).
cionfaio Público - Revista do Fun.
No 552.908 - Joalheria e Relojoa- cionário Público - classe $3 (fatia
ria 3 Poderes - Jedaan El Hajj - go 97 n° 1).
classes 8- 13 Scrt. 87 W 1).
Sinal de Propaganda Deferido
N:-554.971 - Lojas Riomar Riamar Mercantil EL A. - clames
7 - 11 - 13 - 14 - 15 - 21 - 23 N 9 510.644 - O Vendedor Mudo
- 24-25-28-30-31-34 - John Jaffé & Filho Ltda. - clas- 26 - 37 - 39 - 40 48 - 49 se 25 -'26 - 28 (art. 101)s
(art. 97 no 1) .
Ne 554.979 - Lojas Riomar - Frase .de • Propaganda Deferida
Riomar Mercantil 13. A. - qiasses
- 11 - 18 - 14 - 15 --‘33`- 23 • 249 613.496 - Chance da Quinzena
-24 - 25- 29 -30 - 31--- 34 Clark •=- Cia. Calça& Clerk - Cie
- 38 -- 37 - $9 - 40 - 48 - 49 38 (art. 101).
(art. 97, n9 1) .
Marcas Indeferidas
249 663•668 - Organização Labor
- Massão Shi.taishi clame 33 (ar- 149 518.439 a- Tricô-Wall - S.A*
tigo 97 ri9 1). I',
Santista Dada. Gerais - cl.
N° 583.916 - Instituto de Patolo- Moinha
28.
gia Mamária - Dr. João Mater
classe 33 (art. 97 no 1).
N9 510.821 - Unidas trnidas 13.A*
N9 583.928 - Fábrica de Docas Cara. e 1mp. de Materiais de cons.
Dietricia
EL
A.
Prods,
D. Camila trago - et, u

iinieiioelonui
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fransfersicia e Altaroodo. de Nérne tilátszli
exploração de mares Rovana reArquivamento de,Proessait
149 27.860 — Casa Mappin 8.A.,
de Titular, de Processo
sob o n9 293.722 de pro- Foram mandados arquivar ao Pro- Modos — Arquivem-se os processos
- priedade de !lhe Dose Química do cessos
abaixo mencionados:
Correntes e Engrenagens Coraga- Brasil S.A. estabelecida no Brasil.
Beenraos Interpostos
tê S.A. Ind. e Com. (alteração de — Averbe-se o contrato e anote-se 149 564.010 — Instituto Maternais
nome da marca IIC reg. número a transferencia.
Jardim de Infância Gatinho Branco. Metalftigica Fuzil 8.A. (recorte
13..192). — Ante-se a alteração de

nome.
Rhodia Ind.3 Químicas e Tenteis
S.A. (alteração de nome da marca
Canil/ reg. n9 241.919). — AnoteSe a alteração de nome.
Lab Legrand Ltda. (transferencia
para seu nome da marca Betacristin
— reg. n9 234.987). — Anote-Se a
treenterência.
Cia . Vinícola Rio Grandiosa (alterações de geme( duas) Para seU
nome da marca 11111 parm reg. ne
354.373). — Anotem-se as alterações
de nome.
Desistência de Processos

S.A. Flaçãc para Malharia Indiana (declara desistência do nome comercial S.A. Fiação para Malharia
Indiana reg. n9 310.057). — Anotese a delstência.
Contrata • de Exploracdo da Marcas
(Art. 123 do Código)
Por despacho do. Sr. Chefe da Seção roi mandado averbar o contrato

1

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrate
de exploração da marca amorna registrada sob o n9 301.036 de Propriedade de Chaa. Mister & Co. Inc
estabelecida nos Estados Unidos da
América e em favor de Ptizáf Quimica Ltda. estabelecido, no Brasil.
— Averbe-se o contrato.
Exigências

Térnios com eilgêncáaa
prir:
•
RCN Inda. Metalúrgicas 8.
(Junto ao registro n9 205.224) e o
ret. n9 204.552.).
N9 583.419 — Riq — Reunidas Inda
Químicas Ltda.
N9 585.045 — Cordombrás —
e Com. _Ltda.
N'5$4.253 — Luizella Modas Ltda.
N9 535.594 — Artes Gráficas Gim-'
rani Ltda,

119 533.383 — Fábrica de Bebidas
Dainieri Ltda.
119 521.950-- Fseulturaa La•Carttija Ltda.
N 9 530.795 — Rinaldi Cabral &
Cia. Ltda.
N9 531.714 — Moageira Draina Li'mitada.
N9 552.962 -- Café e Bar Cutelo
de Lanhoso Ltda.
179 582.659 — Franco & Cia. Ltda.
N9 589.284 — Rosaeo Com. e Ind.
Lida.
1419 533.362 — Fábrica de Bebidas
Damiert Ltda.
Ne 831.953 — 531.952 — Fábrica
de 13e1449.3 bamiert Ltda..
149 530.797 — Rinalcii"Cabral &
Cia. Ltda.
119 530.430 — Daniel Soubhia &
Cia.
249 530.429 — Endlce & Escoboes.
• 149 530.421 — Meriche fe Freitas.
119 530.286 — Cia. Econômica Ind.
e Com. de Alimentos Frigorificados
Ceicaf.
N9 528190 — Rolaria &wird Blinstrup.

Interposto ao indeferimento da marca
Fuzg termo 518.857). .
•
J. P. Guimarães (recurso inter.'
posto ao indeferimento da frase
Mate — Para Viver Melhor, tirano
535.907).
Retifteagda dá Clichés

249 439.988 — Lembra — Com. e.
Adm. Ltda. — Lambra — Com. e
Adm. Ltda. — cl. 6-11-33 — cliché
Publicado em V de novembro de 1967.*
149 531.567 — Menina Meça —Morir Saddy, Andr Saddy, Antonio
Sa.ddy — Cl. 23 — 38 — clichê N..
blicado em O de novembro de 1967.1
149 586.070 — Autoelt — Autocla
Lida.— el. 21 — cliché publicado
em 1 (1e julho de 1963 — estabelecido,
em Minas Gerais. — Cumpra ntio.'
gência.
Rio, 2 de janeiro de 1968.
net e encerrei 28 laudas de mediano
deste Departamento. — Milton Aivim Xavier, Diretor do 8. Documentação
e

TRIBUNAL DE ALÇADA

ii

=soa

:saci

DO ESTADO DA GUANABARA
. RNO
• REGIMENTOINTE

DIVULGAÇÃO -N9 1.830
PRBÇO: NCLI 1,34
A • VENDAt . •
,Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves a' 1

Agencia . It Ministério da Fazenda
atead,e.se a pedidos peb Serviço de Retalias.; Postal
Esn Brasília

Na sede do D1I.N4

• 7
•—

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SER VICO
DIVULGAÇÃO N' 981
Preços NCr$ 025

.

1

A VENDA

Na Guanabara
da Fazenda

Agenda Ministério

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves T

Atenda-se a pedidos pelo Serviço de Reembdso Postal

Ela Brasília
. Na sede do DIN
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MARCAS DEPOSITADAS
11=111.111ele.

Publicaçao feita de acordo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial
TERMOie DEPOSTTADOS EM 22 Dia
desse: 42.
SETEMBRO DE 1.167
Artigos: Para assinalar e distinguir
623.101
N9
genalicaniente os artigos da classe,
a saber: bebidas alcoólicas e fermentadas, não incluidas na Classe 3.
Classe: 43.
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe, a
saber: refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas como bebidas, não
incluídas na classe 3.
Classe: 44.
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe, a
saber: tabaco manufaturado ou não.
Artigos para fumantes, exceto papel.
(Classe 38).
N9 826,104

Classe: 12
Artigos: Botões, alflacte.s COMUI1S,
chos corrediços e dentais miudesas de
armarinho não incluídas, nas cias-e3
13 - 22 - 24 e 48.
Classe: 13.
Artigos: Joalheria e artigos de metais
preciosos, semipreciosos e suas ima.
p du s Iria _Brasileirti
ltações, usados como adornos e naco
incluidas em outras classes; pedras
Requerente: Fábricas Merlin de Óleos preciosas trabalhadas e suas imitações
Vegetais Ltda.
Classe: 14.
Local:, Rio Grande do Sul.
Artigos: Vidro, cristal e setas aderira
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum tos não incluídos em outras classes.
e detergentes. Amido, anil e prepaClasse: 11.
rações para a lavanderia. Artigos e Artigos: Ferramentas de toda espé.
preparações para conservar e polir. ele, (exceto quando partes de maquia
nas), ferragens e, cutelaria em geral..
N9 825.113

Requerente: Rádio Globo S.A.
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Para assim-lar a estação e
o estúdio de rádio transmissão.
N9 823,102

EgéREPIDIMENTOS

Radio Globo S/À
Requersn t e: Radio Globo S.A.
Local: Guanabara
Classe: Nome Comercia/
Artigos: Para ser usado como nome
de empresa, de acórdo com o artigo
90 parágrafo único do Código da
Propriedade Industrial.
TÏRM
- OS DEPOSITADOS EM 25 DE
sETEMB110 DE-1967
N" et%Ms

N9

E25.112

DY.-TeRPOL.

Pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras classes.
Classe: 15.
Artigos: Artefatos de cerâmica (porSOGENALDA
celana, faiança, louça vidrada e outros), para uso caseiro, adorno, fins
artísticos e industriais, Instalações saPRODUTO DE SIM
nitárias não incluídas em outras
classes.
PREFEReNCIAÍ
Requerente: Santa Mônica EmpreenClasse: 16.
dimentos S.A.
Artigos: Material exclusivamente para
Local: Paraná.
construção e adôrno de prédios, esRequerente: Sociedade Gêneros AliClasse: Nome de Emprêsa.
tradas etc., como cimento, azulejos,
mentícios Ltda.
ladrilhos, telhas, portas, janelas etc.,
NO 825.114
Local: Rio Grande do Sul
não incluídos eia outras classes. Pe.Classe: 41- Frase de PI-opa,: ..cla
pel para forrar casa.
1•19 825.109
Classe: 17.
Artigos: Artigos, máquinas e instalações para escritórios e desenho, não
is R
incluídos nas classes 33 e 40.
Classe: 18.
iq
Indústria- Bras- fieira.]
iàew
Artigos: Armas, munições de guerra
1
e caça. Explosivos. Fogos de artiRequerente: Clerol - Óleos Vegetais
ficio.
Indústria- dr-a-sileiraw

o

fi [E a I

nolandla 8.A.
Classe: 19.
Local: Paraná.
Artigos: Animais vivos, inclusive
Classe: 1.
do bicho-da-seda,
Vegetais Ltda.
Artigos: Aubstâncisa e preparações
Local: Rio Grande do Sul.
t4 1 Et O
Classe: 20.
químicas uatadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas. Artigos: Petrechos navais e aeronauClasse: 46.
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum Substâncias e preparações químicas ticos (salva-vidas, Ancoras, cinto de
Heq uetenta: miaus] asollei.
natação, bóias, para-quedas etc.).
anil-oxidantes, e anticorrosivas.
e detergentes. Amido, anil e preparaLocal: Minas Gerais
Classe:
, Classe: 3.
ções para a lavanderia. Artigos e preArtigos: Substancias químicas, produ- Artigos: Flos em geral para tecelaparações para conservar e polir.
Classe: 8
tos e preparadas para serem usadoS gem e para no coretra. Linhas do
Artigos: aniperiniasos, spar-Elo de
Ns 825.110
costura, para bordar. psra tricotaaem
Classe: 5.
controle tle som e de tenaoratura,
ap are:hos de faeca, bara
etc., exceto barbante.
na
medicina
ou
na
farmácia.
croMania:roa cr onagrafoa, lenmstras,
Artigos: Metais não trabalhados ou
ies, microsClasse: 23.
cópios, mostradores p anduloa, relógios
parcialmente traLalhados, toados nas
Artigos: Tecidos ein geral.
em geral, ta xímetros, televisore
indústrias.
Classe: 27.
s veloca:roa ros, ventiladores.
Classe: 6.
Artigos: Artefatos dc p g liut ou filtra,
Artigos: Ma quinsa e suas partes intenão incluídos em outras classes.
N" 525.10e
grantes nã incluídas nas classes n95
Classe: 29.
7 - 10 e 17.
Artigos: Escôvas comuns (não incluíClasse:
7.
Indústria Brasileira'
das nas classes 6, 11, 17 e 43), espaArtigos: Maquinas de apicultura e
nadores e vassouras.
.•••.: •
horticultura
e
suas
partes
integrantes
( ...
Classe: 30
Grandes.
L
aumentos
agrícolas,
in....."
--.--- .3'.."7••-••n••,:';/
Requerente: Fábricas :Ierlin de Cacas
Artigos: Guarda-chuvas. bengalas e
usive tratores.
Vegetais Ltda.
suas partes integrantes.
1 Classe: 8.
Local: Rio Grande do Sul.
Classe: 31.
Artigos:
lastrumentos
de
precisão,
Artigos: Velas, las: foros, sabão comum
e detergentes. Amido, anil e prepa- instrumento cientificos, aparelhos de Artigos: Tendas, lonas, correias de
raçCes itera a lavanderia. Artigos e uso comum:: instrumentos e aparelhos transmissão de tôda cipécie, cordoaMaterial de vetlaca0
preparações para conservar e polir. didáticos; Moldes de toda a espécie; lha e barbante.
e mangueira
acessórios de aparelhos elétricos (inNo 825.111
clusive válaulas, Limpadas, tomadas.
Classe: 34,
fios, soquetçs etc.); aparelhos foto- Artigos: Tapetes,
cortinas e panai
cos, máquinas falantes, discos grava- para nssoalhos e paredes
1 Linóleos,
gráficos, radiofónicos, cinematográfi- oleados e encerados, inclusive
para
dos è filmes revelados.
Instalações hospitalares.
IN DÚSTRIA ,51AS'IFIPA
Artigos: Instrumentos musicais e suas
Classe: 35.
Artigos: Couros e peles preparados
, Classe: 9.
partes integrantes, e suas partes in- eu não. Artefatos; de couros e peles
Recaiais:me: Sociedade Ganem; alitegrantes, eXceto máquinas falantes.
não incluídas em outras classes.
mentícios Ltcis,
Local: R:a Granae da ata
Clasae: 10.
Classe: 35.
Requererae: Fabraos Marna de óleos Ar Llt;03:
anstrumentos,
InáçtlineS, Artigos: Artigos de vestuário, de tóda
Clas.a: 33.
Vegetais Ltda.
r,; •irellios -e :petrechos vara a mediei- sorte, inclusive de esporte, e para
Cari:•-s c-ruer;iaLs e de va
a
Local: Rio Grande do Sul.
a arte'der.1:5.ria, a cirurgia e a
crianças.
.. a a., da , tsavas. criveiaiies
Artigos: Velas, fósforos, t-abão cynven
ne ex e•i l t)
.nelqítiOS na c'asse
Classe: 37.
ci?
• "• :
o, f • ;
t:as e
.••
‘.;•
1
A p•A . ; n-• ruill e
•
;-• ;:e.-•: •,; e ias alaeões Artigos: Roupa de cama e mesa, in• •-•., t•- • • •
n -•re'•is de
;•
;•••• •-;
;;
- •
•
e (*jus n(1.5,- clusive cobertores. Toalhas de uso
:1, '
r.• •aos e icoilas.
p;eparti;;es para
. 0.)
40.
pessoal, panos de p rato e análoguaa

Requerente: Fábricas MerRn de ()leoa

E
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Classe: 42
Classe 5j)
arte dentaria, a cirurgia e a higiene,
Classe: 39.
Artigos:
Bebidas
alcoólicas
Serviços:
A prestação de serviços
exceto
os
incluidos
na
classe
34;
máo
fermenArtigos: Artefatos de borracha e de
guta percha, não incluídos em outras quinas, aparelhos e instalações hospi- tadas, não incitadas na classe 8 transportes, de despachos e de mtle
Classe: 43
danças, aéreos, fluviais, lacustres
talares, de expurgo e fins análogos,
' classes.
" exceto móveis da classe 40.
Artigos: Refreio) e águas naturais maritimos e terrestres; a pr
Classe: 40.
Classe: 11. e artificiais, usadas Guino bebidas, de serviços de encaixotamento, de
Artigos: Móveis de metal, *Iro ou
não incluídas na classe 3
niadeira, estofados. ou não. Colchões, Artigos: Ferramentas de thda
armazenament o, de engrattamento, de
Mile
Classe: 44
enfardamento e de acondicionaras:1W
travesseiros e acolchoados para (exceto quando partes de máquinas),
da mercadorias, de móveis, de '
Artigos:
Tabaco
Manufaturado
ou
móveis. .
ferragens e cutelaria eia geral. Pe- não. Artigos para fumantes, exceto
utensílios e de bagggens
Classe: 41.
artigos de qualquer metal
papal (Classe 38)
Artigos: Substancias aliznenlicias e quenos
quando
não
de
outras
classes.
119 825-193
seus preparados. Ingredientes, de
•
Classe: 12
Classe '45
alimentas. Essências alintenticias.
classes 13, 22, 24 e 48
Artigos: Sementes e mudos Pa ra a
Classe: 42.
go: Botões, alfinetes comuns, fs.
agricaltura, horticultura, e a
Ir.ITTAUTO
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermen- Arti
corrediços e demais miudesas
floricultura. Flores naturais
._ tadas, não inchadas na classe 3. anos
de
armarinho
não
incluidas,
nas
,
Classe:
47
Classe: 43.
Classe: 13
Artigos! Combustíveis, lubrificantes e
Artigos: Refrescos e águas naturais e Artigos: Joalheria
e artigos de me- substancias e produtbs destinados a Requerente: Finauto S. A. Crédito,
artificiais, usadas como bebidas, não tais preciosos, semi-preciosos
Financiamento e Investimento .
e suas
Iluminação e ao aquecimento
incluides na classe 3.
• local: São Paulo
Imitações,
usados
como
adorno
e
Mo
Classe;
48
•
Classe: 44.
Classe: 50
Incluidos
em
outras
classes;
pedras
Artigos:
Perfumaria,
cosméticas,
denArtigos: Tabaco manufaturado ou não.
Atividades:
Prestação
de serviços d4
e
suas
,
preciosas
trabalhadas
tifrícios,
sabonetes
e
preparados
para
Artigos para fumantes, exceto papel
e ilivestirnent4
crédito,
financiamento
imitaçõés
o
cabelo,
artigos
de
toucador
e
escOvas
(Celsa $8).
•
825.194
Classe:
14
para
os
dentes,
unhas,
cabelo
e
Classe: 45.
Artigos:
Vidro,
cristal
e
seus
artefaroupa
a
N
9
825.195
Artigos: Sem.entes e mudas para
em outras classes
Classe: 49
agricultara, horticultura e a florista- tos não incluídos
Classe: 15
Artigos: Jogos de toda espécie. Brincultura. Flores naturais*
Artigos: Artefatos de cerâmica (por- quedos e passatempos; Petrechos e
Classe: 47.
111111—A3A1TOUR
Artigos: Combustíveis, lubrificantes e celana, faiança, louça vidrada e ou- artigos para fins exclusivamente
nada
t ri a Brasile! ra
a
uso
centro,'
adtirno,
fins
r
desportivOs,
nado
vestuáno
substancias e produtos destinados a tros), Pa
artísticos e industriais, instalações
Iluminação e ao aquecimento.
Ne 825.190 --------sanitárias não incluídos era outras
Classe: 48.
classes
Estabelecido em: Sã() Paulo
Artigos: Perfumaria, Cosméticos, den•
Classe: 40
Classe: 17
tifrícios, sabonete % e preparados para
Artigos: Berços
o cabelo. Artigos de toucador e es- Artigos: Máquinas e instalações para
Requerente: Miniradvel Indústria C
covas para as dentes, unhas, cabelo escritórios e desenho, raio incluidos
nas classes 38 e 40
Comércio de halvels_Ltda.
•
e roupa.
Classe: 18
Estabelecido em: Slo Pauto
Classe: 49.
-, classe: 8
Artigos: Jogos de toda a espécie. Artigos: Armas, munições de guerra
'01
• Artigos: Abajoures
Brinquedos e passatempos; petrechos e caça. Explosivos. Fogos de artifielo
Classe 19
e artigos para fins exclusivamente
• Ne 825.406
Artigos: Animais vivos inclusive aves,
desportivos, exceto vestuários.
ovos
em
letal,
inclusive
do
bicho
14* 825.150
• da sada
Classe: 20
Indietria Eraettrera
Artigos: Petrechos navais e aeronáuticos (salva-vidas, ancoras, cinto de
Requerente: Minlindvel ;Indústria e
natação, bolas, para-quedas, etc.)
Comércio de Móveis Ltda.
Classe: 22
querente: CheeebrOugh-Pond's Inc.
Estabelecido em: SÃO Paulo
Artigos: Fios em geral para tecela- ReLocal:
Estado
Unidos
da
América
Classe: 40
Linhas
de
gem g para uso comum.
Classe:
Artigos:
Bares
'48
•
costura, para bordar, para tricotagem, Artigos: Perfumaria, comasticos, den825.127
N
9
(exceto barbante)
tifriclos, sabão perfumado e preparaClasse: 23 •
.
rações
para o cabelo, cremes não melEiRA
IRAS
INDÚSTRIA
Artigos: Tecidos em gerai
dicamentosos
para a pele, polimento
Classe: 27
D O MAONOSTIO0
e preparações para O
Artefatos de palha ou fibra, não ba- para as unhas
unhas
cuidado
das
E CURA
Requerente: olerol — óleos Vegetais
cluidos em outras classes.
Rolándia S.A.
Ne 825.191
Classe: 29
Local: Panela.
Artigos: Zeceffas comuns (não incluíRequerente: Medisa-leichelino
Artigos: Substâncias e preparações
das nas classes 8, 11, 17 e 48),
Editora S.A.
•
químicas usadas nas indústrias, na
espanadores
e
vassouras
Estabelecido em: SM Paulo
fotografia e nas análises quimicas.
Classe: 30
Classe: 32,
Substancias e preparações químicas Artigos: Guarda-chuvas, bengalas e
Artigos: ~ratas
anti-mddantes, e anticorrosives.
suas
partes
integrantes
Classe: 3.
119 825.198 —11
Classe: 31
•
Artigos: Substâncias químicas, produ- Artigos: Tendas,
lonas, correias de
tos e preparados para serem usados transmissão de Cela
espécie, cordoana medicina ou na farmácia.
lha e barbante. Material de 'vedação
AO ARE. COROE(
Classe: 5.
. e mangueira
Artigos: Metais não trabalhados ou
Classe:
34
parcialmente trabalhados, usados nas Artigos; Tapetes, cortinas e panos Requerente: Aero Mayflower Transit
Requerente: Medisa-Miehelino
Indústrias.
Company, Inc.
para soalhos e paredes. Linóleos, Localé Meado
Editara S.A.
Classe: 6.
Unidos
da
Amen=
e encerados, inclusive para
Estabelecido era: São Paulc
Artigos: Máquinas e suas partes Inte- oleadosInsta
Classe:
50
lações hospitalares
Classe: 32
grantes não incluídas nas classes
Serviços: A prestação de serviços de
• Classe: 35
Artigos: Revistas
10 e 17.
dé
mue
~aportes,
de
despachos
Artigos: Couros e peles preparados danças, aéreos, fluviais, lacustres, map49 825 .19a
Classe: 7.
ou não. Artefatos de couros e peles
horticultura e suas partes integrantes. luto incluídos em outras classes ritimos e terrestres; a prestação de
serviços de encaixotamento, de armaArtigos: Máquinas de agricultura e
Classe: 38
Grandes Instrumentos a grícolas," In- Artigos: Artigos de vestuário, de tilda zenamento, de eagradamento, de enclusive tratores.
sorte, inclusive de esporte, e para fardamento e de acondicionamento s °ninalfitrià Bíasilett"
de mercadorias, de móveis, de
crianças
Classe: 8.
utensílios e de bagagens
Artigos: instrumentos de precisão,
Classe: 3'i
N9 825.192
Requerente: Argaplast-Ind»stria
instrumentos cientificos, aparelhos de Artigos: Roupa de cama e de mesa,
Comércio Ltda.
uso comum; instrumentos e apare- inclusive cobertores, toalhas de uso
lhos didáticos; moldes de toda a es- pessoal, panos de prato e análogos
Estabelecido em: São Paulo .
pécie; acessórios de aparelhos elétriClasse: 39
• Classe: 1 •
cos (inclusive válvulas, lâmpadas, Ui- Artigos: Artefatos de borracha e de
ArtigOs: Abrasivos -químicos, absormadas, fios, saqueei etc.); Apare- guta percha, não incluidos em outras
ventes, adesivos químicos, amaciannica fotograficos, radiofónicos, cineclasses
tes, emolientes, emulsionantes, masa
matográficos, rafiquinas falantes, distique betuminosa, produtos químicos
Classe:: 40
cos gravados e filmes revelados.
adesivos
para concreto, produtos quíMóveis de metal, vidro ou madeira,
Classe: 9.
micos impermeabiltrantes, produtos
Artigos: Instrumentos musicais e suas esítiados ou alo. Colchões, travesquímicos para preservação de tintas
Partes integrantes, exceto máquinas seiros e acolchoados para móveis
e argamassas, produtos químicos unta
Classe: 41
falantes.
Artigos: Substâncias alimentícias e Requerente: Acro Mayflower Transit dos nas argamassas e nos revestiCiasse: 10.
mentos plasticados, removedort% e
Company, Inc •
Artigos: Instrumentos, máquinas, apa- seus preparados. Ingredientes de
secantes
Local: Estado tinidos da Ainérica
relhos e petrechos para a medicina, a alimentos. Essência alimentícias
70. Ouinta-fen ra 4

alt.oÂair,

•

,
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AP'

para caldeiras, arsênico, acetona,
acetato de chumbo, acetato de cobre, acetato de ~Mio, acetato ae
potássio, acetato de zinca, ácido to.
rico, ácido acético, ácido (manco, ácido nitrioo, ácido fênico, acido citrico, ácido saliellice, Acido benzóico;
actol, água oxigenada, albagina, aibulminato de ferro, mexo!, arseniato de ferro, arseniato de potássio,
arseniato de sódio, antimônio metita
amoniaco liquido, exenal, atese
tol, acetanilina, acetabode chumbo,
bálsamo do Perú, 1g-clorato de merarrio, bi-cloretos, benzina, betume,
GI ANJ
bi-lodtuato de mercúrio, he-fosfatq de
cálcio, bicarbonato de sódio, botim
alba, boricina„Asorato de sódio. oenCARO'
NA
zonaftol
benzoato de mercúrio tasMINI-ESTILNTE.
tumose,
•
bicarbonato de potássio,
Indústria lirseilei,ra
breu FF., cola sintética, composiçoes
Titulo
uqimicas utilizadas pelas indústrias
Requerente: Lins Se Pilhas Limitada têxteis
e pelos cortuniss, corantes
uerzetti" elaurativel Indastria e
Local:
Rio
de
Janeiro
Porto Alegre. Rio
minerais para uso na indústria, creoComércio de 3/Deveis Ltda.
Classe: 19
soto pr." uso nas indústrias, cateiEstabelecido em: filão Paulo
Orando do n Sul
N9 8M.213.'215
na, cal virgem, carbonato de ferro,,
Classe: 40
carbonato de magnésio, carbonato de
Artigos: Estantes
Requerentaa Airaore Carlos Siem
sódio,
carvão vegetal em pó, emanto
•
Antunes
N9 825.202
ativo, caseinato de sódio, carvão aiaEstab•flecido
,
mal„ cianureto de mercúrio, citrato
Classe: 8-3243-38-25
de
csifeina, citrato de reITO, cites to
CCRERCIAZ
Ne 825.207
IMBUS IRIA BRASILEIRA 'de prata, Citrato de poaissio, cloreto de amena>, cloreto de a ea, cima
IMPORTAIORK,TRANSMAC
to de cálcio, cloreto de -raagnesio,
UDU.
Inequerenter Quanica. Industrial cloreto de sódio, cloreto de potes?MI— COLORAM In
sio,teolargol, eolódio elástico, cremor
Paulista S. A.
Requerente: Camercial e Importadora
de textato, citrato tie ferro e quis
Local: São Paulo
Indixotria Brasileira
Transmite Ltda.
•
Tintas para paredes, muros, aortae nino, cuprol, citrato de ferro verde,
Estabelecido em: São Paulo
carbonato -de bário, cloreto de tiae Janelas
•
Classe: 18 rio, céra sintética, carbonato de
Requerente: Colorado Rádio e
No 825.203
Televisão S.A.
'Para distinguir e eSsfnalar • Tintas amônio cloreto de zinco, carbonato
pa.ra carimbos. Untas para desenhos, de potássio, carbonato de mangaEstabelecido em: São Paulo
'
tintas para duplicadores, tintas 'ia- nés, dermatoa deseng..avantes paia
Classe. 8
para metam,
Artigos: Televisores, rádios e recep- ra escrever, e tintas para marcar niquelação desoxidantesmaquinas.
ela
desincrastantes Para
Classe: 13
toras portáteis de televisão
'Tintut :cafre era pó, estearia° de aluantruo,
Para distinguir
e
aste
N9 825.208
I essências de gomenol, ~netas de
pisticas
eucalipto, emolientes paia remoçao
Classe: 28
de tintas aplicadae, eamisicanuezes
Ne 825.216 18
Ipeaaa produtos asfailticos, esmaltes,
3 zouR
eter, fenosaill, formo/. !cerato de
erro, fosfato de tricélcio, fraseei
de potessio, fosfato de, sódio, fosfaRequerente: Segur-Admiztistração
to de amônia, fluidos para freios,
Corretagens de Seguros Ltda.
glicerina, glicerofosfato de potesuo.
Estabelecido em: São Paulo
guqerofes! ato de magnésio, enceroClasse: 50
ato de sódlos e .0.-ktio,
JUtigos: Marca de serviçai de corgonielina, hMratae tildrossulretagens de asemos
!eitos
hermitel,
hemeglobina em pb,
rhipcisuifitosdedecoumao,
sódio, rido
meteu825.2d9
.4
lodureto
je
e urete
IND Ú
1./ STRIA BRASILEIRA , ti
'de
Naeionel
Ragus:tente: Fabrica
reto
iodureto de prata, loeu
Brinquedos Ltda.
Rmuerente: Química
• indazariel .,;;;e enzarre. ¡coo' , ioda-reto de po-,
Estabelecido em Guanabara
Paulista S. A.
r tássio, isnpermeabilizantes, lu tof CS-• Local: São Paulo
•
Classe: 49
sudf- •
lantklagat°
illecitina
citicio' ma
árcio,delanolina,
Eelgoe: Automóveis e veículos de
- muros, portas cfa
elas
jandes
epare
Tintas
para
plumato
de
sódio
çristal,
magnesm
quedo,
armas
de
brinquedo,
bera•
itada, mental, raueetrio vivo, nitrato
, bolas para todos os esportes, boClasse:
18
•
necas, chdcalhos, discos de arremesso
atn urdiecins6artio, "alar'Para .distingnir e assinalar: Tintas :Ide caneseo
. ni'2'sult
ninfnóleo
desportivo, figuras de aves e animais,
. Oxido dena
jogos
de
mesa,
joearmar,
de
zInti:
dettrIbptsai
irt,ratincletasenh
s peas- Ire. 30xi
linrendareto
ns niern
tintaaseari
pani
rirclUptliincerdores
pa
as para esporte, luvas para esde
useesorio,
pirofesfato
de
.saa
ra
escrever,
e
Untas
peru
marcar.
,,etd
ute.nsillos
doporte, miniaturas de
Classe: 11
mésticos. máscaras para esporte, Pacerntrea
aaquea
açins
nlaTbr
aties. pr:ep
cit'uzee
prrep"papale
Para distinguir
e ~lar: Tintas br
•
dedeiras, redes para pesca,
plásticas
'ressumem, produtos qatmasos para
tamboretes e varas para pesca
Classe: 28
,imp.assão, potassa para uso nas uiRequerente: The intenutionai AsNo 825.208
pedm ume, perciareto de
•', o- ele
Ne
- . sódio, peróxido
sociation of Liam Clubs
•
de maanésio, paroEstabelecido em: Chicage-Ilancis
mersklo de zinco, prototodurekoi de
E. A .
de tar•
l
cúrio.
protalool.
pretexte/a
VIPZSCAR ro, removedores, sulfato de cobre,
Classe: '32,
•
aoIndrustria Braalloira Artigos: Almanaque, agendas, sauiá( sulfato de ferro, seco =reates,
'da-cáustica e calcinada, 'sulfate de
Requerente: Irmãos Sumikawa, Ltda. rios, álbuns impressas, boletins, camagnésio puro e em pó, sulfato de
lendários, catálogos, enciclopédias,
Estabelecido em: São Paulo
;sódio, sulfato de zinco, sulforeuato
folhinhas, jornais, livros impressos,
de zinco, sulfato de manganês, sulClasse: 41.
impressas; revistas e roteiros
Artigos: Pescados
fato de potássio, sulfeto de barram,
de
impressos. Programas radiofônicos,
sulfato de aiatiame -o, etafareto
NO 825.204
salicilato
redio-televisic.nados e circenses, peças
'terso, st~to de putá,:Za,sirtio,
sateatrais e cinematográficas
,de magnésio, salteies -t
bão neutro, salta-ai:2 dc mercúrio,
NM
825.210
do terLAZBRIZAS
}tanino, tanaformio,
111340Sfaut
caxaad
pot sstoso
tartta
iro, e potássio.untas
e sódio, tintas,
Requerente: Leabrizasi-Adminilarr.ção
pita calçados,
•
eza:
venpin
teretwzatdrira: na
_ e Comércio Ltda.
Li
aa
-aServiços
de
'U'o
RequereaLe:
Estabelecido em: SM Paulo
:
Eletricidade S. A.
i veio
epur
t
Paradns
sta
s
wz,
cri
rea
a
uple
tintas
Reeueitac: Luiz Gimes Caearre
C asse: 18
Local: São. Paulo •tur
Artigos: Argamassas, blocos de ciEstabelecido em: São Paulo
Artigos: ,Anilinas: absorventes, alcemente, cal, campas ililsmtes, caibros,
Classe: 41
trão, agua-raz, álcool, aluminio em
Classe:
caixas d'ág,ua, janelas, estrúturae meeó. &vaia de, amiba, itntidetonantes. „seaksjs: auesidneks rianicas Lindai
Artigos: BibeCC-0, bo:achas e
tálicas para construções, ladrilhos,
tonadas
anti ,iecrustantes e desincrustant es na agricultura, veterintiria e pe.ra
,Classe: 18
Artigos: Mamasses, azulejos, blocos,
chapas isolantes, estuques, iniperMealillizantee, ladrilhos, lages, mamas
antlaruidW, massas lanas, grossas e
'raspadas, measse para revestimentos
de pisos, paredes e teidas as partes
de uma construção, pascilhas, pilares.
plsos, produtos para tornar imuermeabilizantes as argamassae, revestimentos plastificados, rodapés, tacos
• tintas para construções não
incluídas em outras classes
1111~-•—•—•
Ne 825.201

• Ne 825.211
massas para revestimentos de paredes, papel para forrar casa, pisos, tijolos, telhas, porta*, tanques de cimento, vitrea, vigamentos, venezianas
it Á C
?
e tintas para construções não incluíoutras
classes
das em
Requerente: Comercial e Importadora
N9 825.204
Transmac Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos — Marca de Serviço de te.presentações em geral.
,
N9 825.212
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fins sarlitárias — Adubas, baratici- deslibradores de cana e forragem, má- deiras. cultivadoras, •carpideiras,
estampadas ou não de qualquer material,
das • carrapa loteias, desinfesantes, (ie- aainus desempadiadeiras. Máquinas de- Alas debuinaoores ue tareais. Laca-a...a cuspideiras de fontes, cos'
fax.r.aa ara, ter lizanes ti:) oo, fun- aumatioras, aescascadoras, máquinas dosas. avaliadores combinados, máqui- discos para fins cirúrgicospaelétricos,
e protéticoa
gai
aistrutuidoras de concreto e barro, es- nas enitotradeiras, tacas para máquinas discos de feltro para polir dentes, denmin
ra,
é:eas pa_a
cicsmfetante. /madeiras, eixos de direção, eixos de agrícolas, grades de discos ou dentes, tes artificiais em geral, descansos para
a'*
das, ia nana
,ainuniasâo, embreagens, engraxadores máquinas agrícolas, grades de discos ou seringas; discos para separar e desgastai'
i Raia as , uUafltCS.
‘k.ntrinigos para forjas, engenhos de dentes, máquinas para Irigação, lança- dentes, extirpanervos, equanervos e
clazse: • 2
chamas. maquinas para: matar tornuga equarissoires, espelhos para exames de
Pa-maetudeus em gerai .1,.m. panledeires para rcianLe.ga,
• enauens para mancais, engrenagens e outros insetos, moinhos rurais, má- beca. espigões simples e duplos parei
remadiosi .
t. 1,9Se t, 3
ueereulaiheirias, engrenagens para miras quinas para pulverizar terra, máquinas ilivots. esterilizadores a álcool e elétriArgua rei /ataria, ragodão ..e man,velas, engrenagens de paralusos, desinretantes, rolos compressores (para cos
para fins dentários, extratores de
ela Lha...), cm iuto, borla- sem-tira. engrenagens de distribuição, enterra), máquinas senmadeiras espigões, estampas para prótese, estucaa c.a iam ar, imaxita, cerdo/ai, breu, grenagens multiplicadoras, elevadores esfarelaa,
e tratores para serem usados em traba- fas para fins cirúrgicos e odontológicosa,
ci. itf: 2e2,s 1!1rgea2s. lustos,
funis para cuspideiras, fileiras para
de panais cartiças em u.dráulicos, escadas rolantes. esmeris, lhos de fazenda.
,
extratos Inalas. máquinas eneanatórias, máquiClasse: 8
. 5 tuedlein ti is,
.,
motores dentários, gamos para prótese,
ria p ara aa, enzófra, nus ensacadoras, elevadoras, máquinas Artigos: (Aparelhos para fins úteis ins- gutapercha para obturações, geradores
-iia
floras
vegetais,
grafites,
gode esculpir, máquinas para • estaleiros, trumentos científicos e aparelhos didáti- para prótese, instrumentos para
f.
ma em oruo. Lqutdo de plantas, maquinas de estampar, máquinas de es- cos, -apaielhos elétricos em geral, aces- liagua, afastar lábios e gengivas, bailar
juntas
madeiras serradas, viela de cascas ticar; máquinas para escavação de terra, sórios de aparelhas elétricos). Ampevegetais, óleos em bruto nu pareitu- máquinas para a extração de óleos, fil- ~atros, amplificadores, aparelhos de corrediças ..ra canetas de brocas, lama
Paririas. li s -dores para prótese, ligas
mente preparados, peixe em Prato, tros para óleos, filtros,
filtros para óleos, alta tensão, anemômetros, antenas, alto- para prótese, lixa em What e em dita;
pedra calcarea, plantas medicinam,
quebracho, resinas e raizes vegetais roms de kcjas, fresaSi fusOS, fornos talantes, acumuladores, aspiradores, coa merceirio para obturações, mandril
para fundição, furadeiras, forjas, má- aquecedores, 'amtaours, bules elétricos, Para canetas de brocas, material para
Classe: 4
Magos: Aço, aiununio, alpaca, bron- quinas para furar e central, bárnos para bobinai, balcões frigoríficos, binóculos,
- polimentos e moldeiras.
se, cobre, estanho,, ferro, guza,
o tratamento térmico, máquinas de fa- barômetros, balanças, batedeiras para
tiva niquel, zinco, metais para ligas, bricar papel, máquinas para o fabrico liquidai e massas, cafeteira elétricas,
ais 825.919
talos os metais acima, são em bru- de lama máquinas para fabricar galo, chaves automáticas, diuvarai elétricos,
Ulasse 11to ou parcialmente preparados, usa- máquinas para fabricar telas de arame, compassos, câmaras frigorificas, câmaos: Ferragens e testamentais de
dos nas Indústrias, podendo ser em
a espécie, cutelaria em geral é
barras, em chapas, -em tolhas, em guilhotinas, guindastes, geradores de ras cinematográficas, campainhas elémassa, em lingotes em fio e ver- 'corrente continua e alternada, geradores tricas, chassis, chaves para antenas, outros artigos de metal, não Inclui..
gas; estampas. Zorjadas, modeladas de eletricidade, gaseiticadores de líqui- chaves alavanyas, diais, enceradeiras, dos em outras classes: Alicate, ancie torneadas.
dos combustíveis, guinchote,', guarnições, esterilizadores, esquadros de agrimessor, nhos, alavancas, arebitea, arruelas,
ald:avas, armações de meulasse 5
Máquinas de impressão, máquinas insu- lios terra, fios para eletricidade, ferros argolas,
abridores de lata„ arames lisos
fiadoras, juntas universais para condu- elétricos para engomar e passar, ferro etal,
aparelhos de chá c* ca• N" 525.219
tas de água, de motores e máquinas, elétrico para solda, máquinas %tope:a- fé,farpados
assadeiras, açucareiros, almotoServiços de
Requerente: Light
laminadores
a
frio
e
a
quente
para
aço
ncas
e
cinematográficas,
filmes
revelias
arpões
arpões
de cezegar brocas,
Eletricidade S. A.
e outros metais, laçadeiras, lubrificado lados, geladeiras, interruptores, liquida bigornas, baixelas, bandejas, bacias,
res centritugos, máquinas limadoras, ficadores„ lustres, maçaricos, microtnea baldes, bombonieres, bulas, bidõel
Classe ti
máquinas de lavar pratos e roupas, má- tros, medidores de roscas, medidores de para animais, ebedouros, bóias, bolas
Artigos: Máquinas para industrias tez- quinas lixadoras, macacos, 'Mancais, mo- intervalos,
microfones, mostradores, de aço, colheres para pedreiros, ca' teia em geral; máquinas depreasam- má- tores elétricos, mineração, madeiras, manômetros, miras .de qualquer gradua- deados, correntes, cabides, chaves,
quinas e suas partes integrantes phra maraelos mecânicos, moinhos para ce- são, nivela d'água para caldeiras, ni- cremonas, chaves -dib: parafusos, conexões para encanamentos, caixati
fins industriais; motores e suas partes; reais, maçarocas, motores, motores de
de ferro, amulos, !litiga paistógra- de metal para portões, colunas, caacessórias para automoveis; alavancas, combustão interna, motores diesel, ma- vela pantômerros,
rádios, resistências,
metal, chaves de -renda, cha
alternadorea alanen adores para carbu- cacos para brocas, macacos de roscas, regadores automáticos, registros para nos de
inglesas, cabeções, -.canecas, co--ves
radores, ané.s de pai, cs anéis de óleo, de parafusos e hidráulicos, mancais de canais e de comportas, registros para pos, cachepota centro de mesas, coanéis para facilitar o al-ranque dos mo- roletas, molas. molas de válvulas, man- vapar, réguas de aço, relays, reatores, queteleiras, caixas. para acondicionatores, anéis obturadores, anéis de seg- dris, raagnetos para motores, magnetes reatores para luz florescente, 'recepto- mento de alimentos, caldeirões, camento, auto-lubrificadores, arietes. apa- de ignição, mecanismo impulsionador de aes.
aparelhos de soldas, sorveterias, çarolas, 'chaleiras, estatelas, conchas,
relhos para mistura de combustíveis de difirencial, multiplicadores, máquinas soqUets, sereias, transmisseires, tomadas, cuscuzeiros, *coadores, colheres, cavadescanços- para talheres, cormotores á -explodo, máquinas amassa- misturadoras de barro e concreto, má- transformadores, torneiras de compres- deiras,
ta-arames,, cadinhos carretilhas cadeiras de concreto e barro, máquinas de quinas para malharia, máquinas para são, televisores, terminais acústicos, ter- bos
metal chuveiros_ comuns, criabrir, chavetas, máquinas.atiadoras para movimento de terra, máquinas- para mol- mômetros. teleacópios, torradores de ce- vos, de
cruzetas, curvas, conexões para
ferramentas de corte, máquinas para dagem, pinhões, pistões de motor, po- reais, voltimetrbs, válvulas de fadução encanamentos, calibradores,
camisas
arqueação de embalagens, máquinas larizes, prensas. punções, plainas de
para cilindros e trilhos, canos, chae ventiladores,
ves
para afiar, máquinas para ajustar, má-' mesa, plainas limadoras, _placas para
de
bôca,
chaminés
de metal, disClasse: 9
tin tio3s, dobradiças, enzadae, esfequinas de atarrachar, batedeiras, bielas, tomos pontos gigantes, panos, pedàtb Arti g o s; Armónicas,
bandolins,
banjo,
ra-,
engates,
esguichos,
enfeites para
braços, burrathos, blocos de motores, de alavancas, de embreagens, planetácornetas, clarinetes. **clarins, arrelose einceros, enfeites de meta
bronzinas, brocas, .barras, bombas de rias de parafusos sem fio e de rodas. baterias,
cavaquinhos, flautas, gonzos. para automóveis, estribos, espumada.*
ar comprimido, bombas lubrificantes, polias, • máquinas operatrizes,' máquinas calcas,
gaitas, guitarras, harpas liras, órgãos.. ras, extensões, enzadinhas, eixos, esbombas de circulaçao. bombas de cam- para olaria, máquinas pulverizadoras. piarias, pianolas, pistão, rabecão,
ra- poras, en grenagens para eixos de mabustível para motores, bombas de óleo. máquinas de polir, recepticulos, rolos, beca, realejos, saxofones, tamborins, nivelas, formões, fartos de Cortar
bombas de água e gasolina para auto roletea ressaltos, repuisionadores de` roa tambores, vialinoi, violão, violas e capim, ferrolhos, facas, facões, fechadura:3,1=s, fôrmas, facas, facões,
aláveis, bombas hidráulicas, bombas lamentos e rolos, rolamentos, aparelhos
violoncelos'
fechaduras, funis, fôrmas para deael,
centrifugas, rotativas de deslocamento redutores de consumo de gasolina, refrigideiras fruteias firvelas e feM
- Classe: 10
e a pistão, bombas elétricas, bombas tentores de grava, de óleo e de cilindro:
para malas e pastas, freios para anipara líquidos, para pressão hidráulica redutores silenciosos, máquinas de ros- Artigos: Aparelhos para baixar lingua, mais,
ferragens para capuz de autos
e para compressores, bombas elétricas' quear, máquinas rotativas para usinar afastar láblos_e gengivas, agulhas para móveis,
ferragens para aparelhos da
para pneumáticos, máquinas, máquinas ferro, aço e bronze, máquinas para ro- seringas, atonvadores, alargadores de bidês, ferradura para animais,' guara
frui:aforas,. máquinas para bordar, má- tular, reguladores - de serras mecanicas canais, algodão hidrófilo, alavancas para nações de M etal Para m
quinas betoneiras,, cruzetas, cilindras, salgadeiras para manteiga; segmentos extração de dentes, amalgamas para ob- guarnições de metal para banheis
grosas, grampos, gram
câmbios, • cabeçotes, camisas, Ca rter de de plstaca engrenagens e parafusos sem lurações, amianto dentário, anéis e aparelhos para fundição e encrustaçao, para andaimes, jarras, limas, I
embreagem, cariar do motor, computafina silendosoa satélites sileadosos, se- aparelhos elktro-dentárlos, cirúrgico sis- nas de barbear, liooreiro, latas
dores, cubos de placas de embr.eagena parador
de graxa, óleo de cilindro, má- tro-diagnóstico, aparelhos para gabine- lixo letras e números de metal,
culatras, de cilindros do motor, caixas
matões, leiteiras, ladrões, macia
de librificação, carburadores, cabeçotes quinas salgadeiras para manteiga, teares, tes de clinicas e prótese dentária, arcos Mus, molas para portas, marteloa,
turbinas,
torcedeiraa,
tesouras
rotativas,
ouro,
'articuladores,
bomcilindros
coroas,
carteias,
cadeias
para
serra
de
do
marretas, marmitas, maçanetas, moa
tesouras mecânicas, tornos revolver, torcortantes para entalhar canos, máquinas nos mecânicos, tupias, tranchas, tiran- bas de borracha para fios cirúrgicos ias de vai-e-vem molas para cadeirat
de costura, máquinas de costura, máqui- tes, traniportadore.s Bati:afalcoa para e protéticos, badaa para cuspideiras, griatórias, naancais para, rodas, mar•
telas para cozinha, rnorças, nava'.
nas adaptadas na' construção e conser- Indústria de tecidos, máquinas para te- bicos para. seringas de ar e água quente lhas
(para barbear), Puas, pás, pia
vação de estradas, corte . de madeiras e cidos de tapeçarias, máquinas trituradel- e fria, boticões, braços para caneta de caretas,
pregas, picões, ponteiras,
carreto, máquinas para cortar e moer ras, máquinas térmicas, máquinas de brocas, braços para mesas auxiliares, pararmos, porcas. pratos, porta-gaz
carne e legumes,- máquinas classificado.
irotas para clinica e de prótese,. bro- lo, poseinas, ,porta-pao, porta-jóia
ias, máquinas de centrar, máquinas para tricotar, maquinas • urdideiras, - varadas queiros, cautérios, canetas para brocas porta-frios. Paliteiros panelas, pocortar, máquinas compras:aras, carre- para motores, virabrequins, válvulas para fins dentários, aparelhos de cor- dões, porta -chaves, potes, protetoefl
ais, máquinas cravadeiras, carneiros para descargas. válvulas de aspiração, reção para os dentes, copos para suspi- paa calçados, porta-copos, peça)
hidráulicas, maquinas para fabricar ci- velas, velas lide Ignição para motores, deiras, cubatas, cadeiras para dentista, para amortecedores de choque, peças
ventoinhas, máquinas ventiladoras. cèra preparadas e composições de cara para caixas de direção, peças
garros. máquinas para tirar cortiça, disbielas, Peças Parir barra de tendia,
tribuidores de gasolina, dispositivos de
para uso de clinica e prótese, cimento peças para mecanaino e partida,
1asse: 7 •
arranque, -diferencial, dispositivos de Anatos: Ws,
em asna para obturações, compresso- peças para ponta de ciam til- n'elrtdu''rti T:1 ,
1•00)f, - • •••• •:
ri dr ar, ("ales. contra-placas,. canetas Iros, porta-toalhas, pe. ; • - ra....
elétrica para motores. dia:amas' Smith:vi l.
pitu: Lavas para tina dentários, coroas nos de fixação, postes de m :,a„ pl••
s: desnatadeiras para manteigas. borriiar

na'
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Classe: 26 •
leques, mantôs, meias, maiôs, mana
Class? 17 -• nos, pilares pequenos, quebra-nozes,
rastelos, roldanas, raros para pias, Artigos: Arquivos para corerspon- !Artigos: Assolas, anass, baldes, ban- drião, malhas, ralstós, palas, pe.,
pulover, pelerir as, pijamas,
regadores, raladores, rosetas, reten- dêmias almofadas Para cari mbos e dejas, barels, cacos cte ferramentas, :atoar,
pao, cubas, cai- punhos, qtúrianos, robe de chambre,
tores rodas com bandagem, serras, para tintas, abridores de cartas, ar- tuares, ces ‘os para
saspensórios, soutiens,
alerrotes, sacasolhas, sachos de me- quivos, berços para matabortrés, bor- xas, cum:aleiras, caawes, caçambas, sobretudos,
sweater, tailleurs, toucas e
paa chá é caie. salvas, suportes, rachas, canetas para desenhos, cor- cepos para cozinha, cavaletes, cruzevestidos
sifões, tesouras, talhadeisas, torque- tadores de papel, carimbadores, cO- tas, manas, caixo.es, expremedeiras,
Classe 37
zas, tenazes, travadsiras, telas de ladores, cestos para papéis e corres- escadas, estojos, esteirmnas, engra- Artigos:, Acolchoados
liara camas,
arame, torneiras, trincos tubos para pondência, canetas,' Compassos, co- dados, fôrmas, fusos, guarnições de chichas, cobertores, esfregões,
.fro-a
encanamentos, trilhos Para portas fres, desenhadores, datadores com madeira, monograma, pedestais, pra- mas, guardanapos, lençóis, panos
de correr, taças, travessas, tambores,. minas, descansos para lápis e cana- tos, prendedo/es da roupas, pines, pi- para cozinha e panos de pratos, togai
talhadeiras, tranquetas Sachos, ter- .tas. exuadros, espátulas, auratiorês, pas, puxadoles, palitos (para dentes),
minais para barra de tensão, trilhos fusips, fichários, fitas Para;, m.áqui- rosários, rodinnas, rolos, tampas, te- lhas da rosto e banho, e toalhas de
Para elevadoret, tubos de aço solda- nas de escrever, fichas pata arqtn- buas, tábuas para passar roupas, UmClasse
nisesa38
- bons toneis, torneiras e vasos
dos sem costura, tanques de metal, vos, gornadous, grampeadores, gramArtigos: Papéis e seus artefatos,
Classe: 27
uniões, vasos, vasilhames e verru- pos e ganchos pata, escritórios, gode escrever e. papéis diversos
mas,
data, instrumentos. de escrever e de- Artigos: Cestos,- Cabos . para utensí- papel
para embrulhos• e outros fins: bloca
•
e
para
pães,.
lios,
cestos
para
costuras
senhar,
padiseir
molhadores,
má?h
de papel pare cartas, brochuras não
Classe 12 • ea Suas
bi e apetr os para apontar caixas de acondicionamentos e para impressas,
cartões, cartolinas, cadera
Artigos: Alfinetes, agulhas, argolas, lápis,
enfeites,
esteiras,
emboanals,
estojos,
máquinas
ara
escrever;
calou=
botões, colchetes, de,dais, fivelas e lar e somar, máquinas para gram- .guarnições, para uiensillos, malas, ne s- ilas magiares, cartões em brancos
fechos corrediços, garras, grifas de pear, mapotecars papel carbono, per- igeiras, aêdes, rédeas, suportes para cadernetas em branco, caixas de pa-4
metal para enfeites devestidos, mis- alindares, pastas para esicrieSios filtros, sacolas, sacos, telas para as- palão, cartuchos de cartolinas, eu
loees, livros em branco, mata-borrão,
sangas, Iantejoulhas, ilhoses e pre- com fechos de metal, potastinteios,
sentos de, cadeiras •
papelão. papel almasso, papel crepo
silhas.
Classe: 28
porta-lápis, porta-canetas. perta- Ciapapel impermeável; papéis e envidas
Classe ia
bos, porta-cartas, percevejos, réguas, Artigos: , Recipientes fabricados de pes em caixas e caixinhas, papel
Artigos: Joalherias e artigos de me- ateais,
material
plástico,
revestimentos
coaseparadores para arquivos, gihigiênico, Papel celulose, papel da
tais preciosos, semipreciosos e suas
escrever e *a- lecionados de substâncias animais e
sêda e sacos de papel
limtações, usados como adornos: pe- netes, tintas para
linha.
vegetais: Arfolas, açucareirosa ban•
Classe 99
dras preciosas e suas limitações, —
.
dejas,
bacias,
caixas,-cabos
para'
terClasse
18
Argolas, borrachas para aros
Anéis, abotoaduras, alfinetes de rira- Alfanges, balas, canhões, carabinas, aamentas e utensílios, cruzadas, cai- Artigos:
para carrinhos industriais, borracha
vates, argolas, brincos, broche, bra- chumbo para caça, cartuchos, es- xas para acondicionamentos de ali- epara
amortecedores, bocais de maa
celetes, berloques, colares, coserntes, poleta, explosivos, espingardas, fu- mentos e de objetos, caixas de mate- madeiras,
bainhas de borracha para
fio de ouo e fio de prata medalhas zis, fogos de artifícios, pistolas, pól- rial plástico para baterias, coadores,
rédeas, bases para telefones, bacias,
e pulsarias.
varas
e
revólver.
copos,
canecas,
colheres,
conchas,
cesbraçadeiras,
chupetas, cordões, masClasse 14
18
tas para 'pão, cestinhas, descansos siços de borracha, cabo para ferra-i
Artigos: Ampolas aquários, assadei- Artigos: AvesClasse
e ovos em geral in- para pratos, estojos, esteira, enfei- mentais chuveiros, chapas e centro
ras, almofarizes, bandejas, cubetas, clusive do bicho
da sêda, animais tes para automáveis, escoadores de de mesas, cápsulas de borracha parra
oadinhos, cântaros, cálices, centro de vivos, bovinos, caprinos,
galináceos e pratos, estojos para *cuia, funis, fi- centro de mesas, calços de borrachas
mesas cápsulas, copos, escarradeiras,
suínos.
tas isolantes, fôrmas de asses, guar- para maquinas, cordas de borracha,
frasoos, . aSsinas para dôces, fôrmas
Classe: 20
nições, guarnições de material plás- câmaraa - de ar, dedeiras, desentupia,- para Orno, fios' de vidro, garrafas, Artigos: Ancoras,
bolas, cintas de na- tico, para automóveis, garfos, jarros, deiras, discos para mesas, esporeas
graus, globos, hastes, jarros jarditação, fateixas, pára-quedas e
mantegueirs,s, arinCds, prendedores de de borracha, enquebrajacto para terneiras, liebreiros, madadeiras, mansalva-vidas
roupas, puxadores de móveis, pires, neiras, esferas, esguichos, estrados,l'•
tegueiral :Pratoe pires porta jóias papratos, yaliteiros, pás, porta-pão, fôrmas de borracha, fios de borracha I
liteiros -spotes, pendentes, pedestais,
Classe: 21
pulseiras para relógios, rebites, rode. Usos, guarnições para móveis, lan-,
Saladeiras, serviços para refrescos, Artigos: Aros, aros para bicicletas, nhas,
suportes, saleiros, cheiras para escolares, lençóis do
saleiros, tubos, tijelas, travessas, va- auto caminhões, automóveis, aviões, tubos,recipientes,
tijolos, vasilhames, vasos, xí- borracha, maçanetas, manoplas, poria,
sos vasilhames, vidraças, vidro para amortecedores, alavancas de câmbio,
de borracha para maletas e betas
•relógios, varetas, xícaras, vidros para bicicletas, barcos, breques, braços para caras, colas a frio (e colas não in- tas
galas, peraa de laminas, pratinho;
cluídas
em
outras
classes),
capas
• conta gtas.
veículos, caminhões, carros, carroças, plásticas, carteiras de plásticos, ten- pneumáticos, rodizios, revestimentos
Classe 15
carrosserlas, carros-tratores, carros- sas de plásticos, sacolas de plásticos, de borracha, rodas de borracha para
Artigos: Artefatos de porcelana, bar- tanques,
chassis, chapas circulares
saltos e solas de borras:1a,,
ro e terra cota, louças, vidradas para para veículos, Câmbios, cilinds," pastas plásticas, capas para livros de móveis,
seinipneumáticos,
surdinas de tora.
plásticos,
capas
para
discas
de
uso caseiro, edornos, fins agisticas cubos de ventilação para veiadas,
racha para aplicações aos fios telaplásticos
• instalações sanitárias; artefatos de cubos de veículos, corrediços de aigráficos e telefônicos, tinas de borClasse: 29
cera:mica para uso caseiro, adornos e culos, direção, de.sligadelkas, dorsays.
racha para conta-gotas, copos de 1,
fina artisticos; Alguidares, almofari- estribos, elevadores para passageiros Artigos: npanadores, esekvas coborracha para freios
•
muns, lambes 'e vassouras
zes, assadeiras, bidés, bacias, bebe- ki para cargas, eixos de direção, /SanClasse 40
Classe; 30
douros, bandejas. biscoiteiras, bom- teiras para veículos, freios, lanchas,
•boniees, bules balai banheiros, co- motocicletas, molas, manivelas, pára- Artigos: Guarda-chuvas, guarda-ben- Artigos: (Moveis de aço, vidro, metal
em geral on magana), armai los,
galas e suas partes integrantes
pos, caldzirõss, cântaros, cadinhos, lamas de bicicletas, • pára-choques,
•
bancok% bufês, caixas para rádios,
Classe: 31
cofres, cubas, compoteirats, descan- pára-brisas, pedala, pantea, Partidas,
sa-talheres, escarradeiras, filtros, rodas para veicutos, raio, rolamentos, Artigos: Anéis de vedação para jun- caixas para rádns-v1trolas, caixas
para televisores, caixas para tocações,
arruelas,
bujões,
barbantes,
bufôrmas, graus, globos, jarras, lico- radiadotes, reboques, rodagens de carreiros, lavatórios, manteguetra, Mo- ros, selins, terminais acústicos, tri- chas, cordoalhas, Gordas, correias de discos, camas, cimiseiras, ao:ah-Nes;
ringa, nicho, pires, pratos, pilões, ciclos, velocípedes, caretas de contrea transmissão, canaletas, fitilhos, ga- carteiras escolares, criados mudos e
iatas, lonas, lonas para freios, man- criataleirae, d:vars, estufamentos e
pratos para ornamentos pias, portale do anisados e acelerador
gueiras, rôlhas, lampas, tiras. tam- almofadas, gu irda-c.lsacos, guardajóias, sopeiras, saladeiras - serviços
Classe;
22
pões, tubulações para vadações e comida, guarda-louças, guarda-meupara frios chá : e jantar, travessas, Artigos: nos de algodão, cânhamo,
pa, meras, poLronas, prateleiras, sa"
téndas
talhas, teelas, "Vasos, Vasos sanita- celulose, juta, lt, fios píasticos, Silos
pateiras, travesseiros, sofás, solas
Classe: aa
rios e . xícaras.
de
sécia
natural
e
rayon
para
taoca
camas. toiletcs
Artigos:
Almanaques,
anuários,
SICiaste 16
para bordar, para costurar tri- buas impressos, boletins, catálogos,
Classe 41
Artigos: Materiais para construção lagern,
cotagem
e
para
crochê,
rios
de
linhas
Artigos:
Ane
do, ar mcntação de aves
e decoração: Argamassas, argila, de iôda a espécie, fios e linhas para folhetos, jornais, livros impressos, Paanimais, aveia, açúcar, azrit
péis impressos, publicações impressas ebombons,
azulejos, batentes, baluitres,
pesca
bala& biscoitos. bolz,chas,
b 000á da cimento blocos P ra Pavi
revistas.
banhas, caramelos, chocolates, cacau,
Classe: à4
-mentação,clhasimentocal,rés
Cia.sse: 23
Condimentos para alimena
chapas calinos, caixilhos, colunas, Artigos: Algodão, cânhamo, atroa, Artigos: portinados, cortinas, capa- confeitos,
e corantes, canelas, conservas,,
chapas para , cobe rturas, caixas dá- inundas e tecidos de lã em peas, chos, encerados, linóleos, oleados, pas- tos
cravos, carnes, chouriço, café. chá,
gu,a, es,ixas de descarga, 'edificações, juta, linho, nylon, paco-paco, ramy, sadeires,,panos para assoalhos e Pa- asseais,
doces, drops, doces de - leite
tapetes
estuque, emulsão de base \ asfáltica, rayon, sadia natural, tecidos plástica,
i. redes e
simples
e
compostos, doces de frutas'
estacas, esquadrias, estruturas metá- tecidos impermeaáveis e tecidos de
em conservas, preparadas em massas
Classe: 35
licas para construções, lamelas de
pano-couro e filó
Artigos:
Almofada
de
couro,
arreios,
em
caldas,
em compotas e em geléias,
metal, ladrilhos, lambris, luvas de
beesas, carteiras, caixas, chicotes de essências vegetais para condimen
Classe: 24
junção, lasca, lageotaa, material iso- Artigos: Alamaras,
atacadores, bicas, couro, carneiras, capas para fauno e preparações de alimentos, far
lante contra frio e calor, manilhas, bordados, borlas, bandeiras,
cordõss, e para livros, estojos, guarnições de alimentícias de cereais compostas
massas para reevstimentos de parê- cadarços, coadores de- café, cobertas
para automóveis, malas, ma- não, frios, féculas, flocos, fermento;
des, madeiras para construções, Mo- para raquetes, coberturas para cava- couro
pOrta-notas, porta-cmhaves, se- frutas secas, passadas e cristalizad
saicos, produtos de base, asfastica, los, debruns, enfeites, etlquents, en- latas,
las para animais, sacos para viagem, gorduras, grânulos, berra-doce, ieg
produtos- para tornar impermeabilileite.,,
ma
pii.neé: conservas,
e solados, tiram: pmres
zantes as argamassas de cimento e tremeios, entretelas, flâmulas, filtros sacolas, soltos, soltas
lingua, molhos, massa de tomate,
eiOs
de
café,
fitas,
trajas,
galões,
laços
de
t
es
para
arreios
e
valises
cal impermeabilizantes líquidos ou chapéus, mochilas; máscaras, mantas,
sob outras formas para revestimento nesgas,
emblemas, passamanarias. Artsgoa.: AvenCtais
s oe: prneei,L, s inem conservas, em salmoura,
lasSe
, 3b6lusas, et:fata:Les
e outros como nas pavimentações.
eslvekel
peças ornamentais de cimento ou pa]milhas, paaias. passamanes, pom- boinas, botas, • babadouros, sasta, em_ caldas, em geléias,
pas
gesso para tetos e paredes, papel pons, pinjentes, rsaidati, réleas, sacas, colete, capas, chales, cachecols, cal- ear,?a,a,„
Palas, Pimentas, queijok,
tiras, teias para bordar, xe gas
çados,. chapéus, cintos, combinações, e9lassm raÇões
para forrar casas, massas and-ácibalanceadas para
dos para uso nas ,con.structies. portas,
calções,
camisas,
corpinhos,
calças,
animais,
salsichas,
suco de- tomates
Classe: 25
alisem, eerottlas, colari- e de finitas para
portões , pisos, soleiras para PosSee, Aregos: Eilbelots, estátuas, estatue- camisetas,
. fins alimentar
calças de senhoras e de crian-sal
,
ames, torram e vinagre es,
tijolos, tubos de concreto, talhas, ta- tas, frutas de- vidro, figura: de mant- unos.
eras. casacão, dominós, acharClasse 48
cos tuboa de ventilação tanques de as', gravuras, imagens, °tiras artist i - ças. cugramas,
gravata. Artigoa: Aguas gasosas artificIais.)
cimento_ vigas, vigamentos, vitsôs e ca, obraa de pi sam a. suportes attis- •gorros, jaquetas.galochas,
luvas,- ligas,. lenoos,belndas espumante§ sem álcool, ga- j
,tintas para construção"
ticodi para vitrinas
•
Quinta-feira 4
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goza, refrescos, soda, suco da fade" ',Mater eis sandede, acetado de porás -. *Artigos Substancias qui:nicas . usadas sem-Sim, engrenagens de diatribuiçã%
, xaropes
lacetarri de dnco, acida besiro, na agricultura, veterinária e - para engrenagem multiplicadoras, *lesado. •
ácido Miei" ácido °Mele°, ácido fins sanitários— Adunes, baraticidas, res hidráulicos, escadas rolantes. es.
Ouse 42
:
Aguas
gumes
artificiais,
nítrico,
ácido fénico, ácido citalco, carrapaticid.as, desinietante% defuma- medre matinas. máquinas encame). Artigos
bele:elas espumantes Sem Mexa. go- ácido ealicilico, Acido beuniko, Mr•cti, dardo iertWzantes do mio, fiingkedas, rias, máquinas eineadadoras,
zou, refreeoos, soda, suco de frutas. água oxigenada, tubagem oieuminato iormicidae, germicidasi berbicirlas,
res, máquinas de esculpir, intgarnare
•
tampes
diens Pua para estaleiros, máquinas de -estammicrobicidas,
setic$dssi
de
'ferra.
argirol,
arseniato
de
terro,
arseniato de potássio, ameatera .de. fins veterinários, raticidas, remédios. Par. máquleas de estica; máquinas
Cla.sse 44
Artigos: Cigarras, •egargeirare cin- ardi°, antimônio metálico, ementam ' sabão desinfetante, facCoas, unguentas para escavação ,de tem máquinas
- para extração de Óleos. .tfitrnv• para'
•
• Clu,se 2
mime, cachinabas. ceei:e -rãs poria' f liquido, arenal, aristol,
.
Artigos: Remédios
- ,
óleos, filtros, filtros pexa, óleos, ioles
Pena
.
`do
acetato
de
chumbo,
halsarao
flitr"
.
"errai"'
luascbctates•
..
.
. de forjas, frases, fusas,Jonics para
tiara plica:is. fumos em Jalne ou em
•
'
.
Classe
I
e.„
_a
de lilercdcia• bielcretal. ilea '
.corda, isqueiro, piteiras,. tubo de bicicleta
nendição, furadeiras, forja, Máquinas,
ztna. betume, bi-lodureto de'rnereerio, Areiges: Argila refratária; aigiidão fusos,
,
e rapé
• cache:ateis
fornos para fundição. furadeibruto, : bezzsdia ras, :urjas
Clawe 45 . bifosfato de cálcio, bleareoeso , de em britto, • asfalto mi beamm,
máquinas para furar e
breu,
iam,
sódio,
bolus
a/ba,
bort:ante
borato
de
em
bruto,
bal
seAxttees: FiSres naturais, plentas,
entrar, fomos para trataalento térchutos,
caicascas-.
vegtala,
ecen::ra,
de
men:
.
1,
nenzonato
zufeees e mudas para aericultura, a sódio, beinonalte
cedo; biemutese,lecarbonere de po- fres- cana de , plantas, cortiças'. em mico, má:Minas de fabricar papelpara • flericeente e a horticultura
de máquinas
fama, rakinalas
para &abria°
mediçinaus, extratos elea•tássio.breu
PP.. cola nnteticae cem- b:-t-' .
.
ciasze 45
para fabricar
fabricar
etélo,
ez.4 --atris eneuiaotas
Artetee: Amido, entl ftatui de lava- pcsiçõm quenices unas ida, pelas ftz-,s
aantlasguilhotinas:
talas
da
arame,
grattese oma
fibras ve.. ‘e
(leia% cera para- anual:nos deter- &ideias têxteis e peba 'curtumes, fanain'sttó,
-liquido de plantas. nadei- tete geradores
corantes minerais para uso na ene em
gana.: eseohjas de aço, ferforcs,
ras seenees, óleos de caseie vegeta/se altemaujn gera
ae ao, palhada de aço, remadas de: iria. 'creosoto para uso nas
de liqui das cembustiirias tarem, sal virgem, e,arboneae. óleos zr.: bine° ou parcialmente pre- gaseifieadaree
guinchos, graolaSea zneenainas
celeeden Wel/arada& ,Para
Pe"a
ferro, carbonato de magnésio, car- parados. nees em bento. l adra, cal- veia
reederce vidros, matais ee c-e-estavas, de
Impressão,máquinas insufladoras,
Ventas medicirais, aeracho, de
metais e cbjes, sabão .eamtine bonato de sódio,. eleva) vegetal en. cázia,reenas
Juntas universais para ~d eles de
e raiva
pó, carvão ativo, caseio.= de sódio,
taparam tas e velas
Moa. de motores e máquincs, lamiClasse 4
carvão animal. ciantureto de . morC1:esse-41 nadares a frio e+ e, quente para aço
.
Classe:
5
cúria,
citrato
de
cafela%
citrato
de
'
Artegos: Combinavas /abrir:cantes,
e outros metais, laçadeiras, lubrifi:
Aço,
aluminlo,
breuferra,
citrato
de
reata,
citado
de
Ar.
-a
suestanclas ep...V.el:Cfr destinados potássio. cloreto' de mania ceado se. .estanho, ferro, can, latão. cadores centrífugos, máquinas eltmanem-nação e co arena menta: Álcool
dores, máquinas de lavar Pea
. tes e
anceer. carvão a gás bettrocarborette. de cal; cloreto de cálcio, cloreto de niquel e :zinco, metais ,para.11eas, todos roupas, máquffise lir-adorais macacos,
.são
o
de
os
metais
acima;
me
bruto
ou
magnésio,
Cloreto
de
Ledice
cheg
ges metino, rautano e peoparar, gás
mancais, anotaree elétricos, mineraeneerrea, do, iire liquefeltos, gasoli- potássie, colargol, colódio elástico, pangelmente preparados, usados nas ção; meadeeru, martelem mecânicos,
cremar
-de
tártaro,
citrato
de
ferro
óleos
desti`
na, crinas lubrificanees,
Para cereais, maçarocas, mo133)1438
nados -e ilumnaeao eao aguce:recato. e quinta°, cuprol, careta de ferro em 'chapas ein fõlhas, em massa, ore "
tones,
motores de oorabustAo interna,
verde, carbonato de bário, cloreto de lingotes em fio e vergas; estampe motores
petróleos e querosene
diesel, Luciano Para brocas.
foeseaa, modeladas e troneadae.
bário, cera sintética, _carbonato de
Classe 48
macacos de roscas, de parafusos e
artigos: 'Aluesear, água de epifania, mônio,a elmeto de zinco, carbonato •
hidráulicos, mancais, de Metes, raaClasse: 8
água de quina, agua de rosas, agua de potássio, carbonato de manganês, Are, -e Máquinas
para indústrias las, molas de válvulas, mandris, meg- "
de alfazema, amônia (perfumada), dermatoa desengravantes para inclue= ttirtele em geral; máquinas
igdeprima- netos para motores, magnetes
baten, breharitina, bançiefts, tremes leção desceddantes para Metais, de- sftc miquirtas e tuas partes
lide-, niçeo, mecanismo ampalsionad.or de
para a pele, conafieticas, :creiam, sincrustantea para ~ima, enxedre gientes 'para fins Industriais; motomultiplicadores, milgainto3
canais, cheirei] em pastunee, depi- em pó; esteando de altunisike emen- 2' L3 r rias partes; aceeserlos paradiferencial,
au- ~adoras de• bano conatato,rnáa
laterios. desodorantes, dissolventes, das de empeno', essenelas de cace- tct...5reis: Alavancas, alternadorea, (Minas
para
Para malharia;
es:aas de perfumes, emencies, extra-, -Opto, emolientes para remoção de allr. a, r.cores para Carburadores, movimento
para • .
de
terra.
tintes
aplicadas,
emuisienantea
para
tos. enfeites para cabelo. -esmaltes
anéis de óleo, anéis mento de tarraniaquinasPleaoldagem.
para unhas, escovas para cabelo,' produtos adálticos, esmaltes, éter, ar 2' da pistão,
o arranque dos motores, pinhões, distões de motore
dentes. ceias e unhas, fixadores para feraosalie formal, fosfato de term, earit
ebturadoras, anéis de semeie- p
ecasse, =es, Paãnad: de mesa.
cabelo, lápis para maquilagem, lan- fosfato de treslido, fosfato de potás- arda
tee tunelubrificadores, arietea, tina- grana"
Placas PAZZ garoas,
,
çaseperfurans, loções, liquidas, den- aio, fosfato de sódio,
es etre mistura de combustíveis pontos gigantes, 'Plane, pedais de alatalhe os lixas- para unhas, -Óleos per- alio, fluidos para freias, eliacine-, rer
„á explosão, máquinas asa- mocas, de embreagem, Pantárias de
fumadas, óleos, óleos, para cabeia, glicerofosfato de potássio, RI/cerotos- de int. aros
de concreto e barro, a:aqui- palidezes, sem fio a de rodas, polias,
papees perfumados, porta-pé de erro% fato de Magtalsia, ellernfesfato de a. a te abrir
chavetas, máquinas afia- :moem opeamees, =sob= para
porta-perfumes. -quina avia e cálcio, gata, glicose.- gomepara ferramenta de carie, ma- elada, máquinas Puleerizadores, mápeozóleo. pentes, pecoadati para pele, lias, iddratos, hidrossuifitos., hermItor emas
eagile de embalagens, quinas de polir, receptáculos, rolos,
as Para erqu_
qu'ei
ee—a
pon-pons, pó de arroz, pastas den- hemoglobina em pó.hipossulfitoa
amo-o 1 MildOIrdrias Para roletas, mesa/tece repuisionadores de
Para
o
taric_as. muge, redes Paza tabela ódio l do Metálic , lo areto de Pll'ut"Cra5
máquinas de sten:aratu; ba- rolamentos e rolo% zulamentes, apaioduretoe _de arsénico, Iodo- ajustar,
sabões e sabonetes perfumados, 'sais
tedeiras, bielas. - braços, bmatihos, relhos redutores de consumo de a
gioperfumados, sachete, shempoo, talco reto de prata, =meto der eux0fre, blocos
motores, brantidnes, blocos, Una,, detentores de grava, de óleo
e
perrematio, tintares para .0 cabeia ictiol, iodureto de potássio, imper- barras,de
molas
de
ar
comprimido
bonee
de cádindro, redutoras silenciosos,
tijolos para j unhaa. : .vernisee para ineabilizantes, /acto:meato de cálcio, bar lubrificantes., bombas de circula- máquinas
de roncar,
roá,
lacitána, lactato de cálcio. lanolina,
unhas, emegre tal:radico e
bombas de eambustivel Para mo- tativas para usinai:3cmmáquinas
aço e bronde sulfato de sódio, cristal, ção,
vaparrzed es
tores,
bombas
de
óleo,
bambas
-de
se, máquinas para robaar, regualdomagnésia hidratada, mentol, mercúrio
Classe 49 -olina epara
antantee
eeis, res de serrei encanices, Salgadeiras •
,,,u,,,,,,..
agate,,,,,
eeee gac
A.roge,5: • Bringuedorb jogos, 'Piem- vivo, nitrato de -chumbo, nitrato de é
bombas
de enesere.
a rereneeea
, 1VEZIOUILMCALO e a pare manteiga, segmentai de pistões,
tonece em geral, art'gos para fins sódio fixidó de elmo.
decaltutureto
engrenagens e parafusos sem fim, Simercúrio, pie ges, anuem eus para
ezenevem nte desportlece: auton16- bismuto , asiudersto
compressores. lenciosos, satélites, silenciosos, sepae
to
lese aviões bercinhos -nde brinque- refosfa de sódio primarmos para niztão hidráulica
elétricas para pneumáticos, rador de graxa, óleo de cilindro, infia
• dosa bonecas,- bonecos, baralhas,• brantlriear e bronzear Partes, re er al bc", "a-4s brunidoras,
renas para quinas asigadeires para ~beira,
eeportes, bine- rações contra ferregeee, pradttuw .1- In, .gu1t
boles para todas
____
Idar. _e_
inktutnaS
__ câmbios, aro- teares, turbinanntorcedefras, tesouras
ees carrinhos, çszenheyes, carroças e micos para' Impressea potassa para ba
M camoies. cabeço- rotativas, tesouras mecânicas, tornos
chocalhos de brinquedos; canelelras uso nas indústrias_ C2C011.' l3Me per- ncreen °111ARCIIIcaviar
de embreagem, revólver, torneie mecânicos, tuplas,
camisas,
para mortes.. demtn os damas, cas_ cloreto de sódio, pnaildo da,magnée. ias,
carter do motor; computadores,
tubos tronchas, tirantes, transportadores
-ardas de Intercedi°, protaleel, protasalato de piscas de embreagem, enlatem de automáticos
cos de -arremesso desportivo, as
para Incitarei/a de tentam.
para lançamento,~ard de de ferro, - removedores, sulfato de cilindros do motor, caixas de lubrifi- ~minas para
tecidos de tapeçarias.
brinquedos, figuras de aves e ani- (abre, sulfeto de ferro, seco secantes, cação, earbneadores, ettenotes de cl- máquinas trituradeinia,
máquinas
te,
jogos
esp
or
na
mais, joelheiras pa
lindro,.
corou, cadelas, cadelas
ténnicas, máquinas de tricotar. másoda
cáustica
e
macheada,
sulfato
de
espara
foot-ball
de
mesa,
luvas
de
entalhar canos, na
quinas urdideiras, válvulas data moportes miniaturas de utensílios do- magnésio puro e em pd. auifato de de
máquinas adaptadas na
vibraqunins, válvulas para dee
mesticos, máscaras para -esportes. na- ia, sulfate de riem anifternatO de construção e e,onaervação de estria tones
cargas. 'válvulas de ' aspiração. velas.
° de manganek anate ide das, corte de madeiras e cambo, ma- velas
ingrat
dedeiras para esporte, patina, pati-' Zin"
de Ignição para motores, verte
netas. raquetes, snookers, trens e poteesio, sulfato de barium, sulfato quinas pare -cortar e moer carne e
tolnhas, máquinas ventiladoras.
brinquedo. tente de mesa, ~bolas, de antimónio, ~fardo de ferro, imi- legameseralquinas cluelfloadorae, maClasse: ?
tamboretes, tacos, turnozeleiras para tareio de potássio. *elidiria° de meg- quinas de centrar, máquinas para
esporte, nrmetes. varas de seitas e enfado e ealleliato de sódio. gabão cortar, maquinas oorepressoras,
Arden':
Máquinas
adube.deires, amneutro,
Balinns.to
de
mercúrio,
tanino,
xadres
retine máquinas.cravadedras.
eias, arrancadores de todos, naltanitanagemlo, tartrete de Serre, e no- ias
Classe 50
hidra/uno"
maquinas
para
AbriAbrinas
para
burrificar
ServIçoe: Serviços de eletricidade em tando, tartrato potássio e Meie, cgr ~me, máquinas para tirar cor- saáqulnaí madeiras,desinfetantes,
geral. engenharia, ~mão e tintas terebentina, sanem, etedbra- tiços, distribuidora* de gaio/1m, dia- carpideiras,, máquinascultavadores,
debulhadoras
distribuição de energia, 'instalações ZIO331, tintas para calçados, tintas positivos de arranque, diferencial,
cereais, eecarrificadoras, empilhaelétricas, assistam:ia técnica e jure- preperadas e- Maneadas ma pintura, dispositiva: de lerkilo elétrica para de
dores combinados máquinas coxo,
pura, untam; vernirts motores. dkuanos, dragas. desnata.- tradelms,
-Oca, a asuman de serviços de eletri- unia cristal
faces pare ~as 'agrí• tara*1
cidade em geral
*letras para ~Migas, desdbradares colaa, grades de discos ou dentes,
clame
.....n•n••
•
._
de canas e forragem, migai/nas de- maquinas agricolax, grades de discos
Na 1:5.520
,
Ne 825=0
zefalbadoras, máquinas debulhado- ou dentes, máquinas para -3rdasego,
Requerente: Light -- Serviços
ras, deeCasoadOraa. máquina, ' lancha-chamas. máquinas pai ma- .
,de Eletricidade S.A.
bualidoras de ~ereto e barro, te- tar formiga e outras Insetos, uninhot
São 'Paulo e,
m:ladeiras, eixos de direção, eixos de rurais. máquina* 1.1ara pulverizar ter-- a: Anilina& absorventes., aunArtia
transmissão, embreagens, engraxadomáquinas' deseadetentee. rolos
ado. iigua-eas, álcool, eirmainia
R
res centrifugas para foriasretureahne ra;
'INI;OS:71/1; BRAMI
enores (apara esfarelar tercomPr
pá, alvaiade, &asila, atitleenturivs,
de
cana„-esp
remedeirsa
P
ara Inardel- ra), máquinas semeadeiraç e teinoantlincrustantes e de...incrustardes,
querentez -Uaht — Serviços
lie
tra,
engrenagens
para
eixos
e
dernausadne
tratallsus
A
para caldeires, ardam. steerone,
uive/as, engrenagens de perfusos las para -sereia
de netneldade
de fumada.
acetato de churabo, acetato de cobre,
74 ~dia 4

/, Vela

ea • e

LIGHT

•
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•.•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quinta-feira 4

Classe: 18
em .discos; nierefalo para obturações;
Paus 8
Artigos: (Aparelhos para fina úteis, mandril para canetas de brocas; ma- Artigos: Ampolas, aquários, assadeiinstriunantos cientificas e aparelhos Seriai; para polimentose moldeis= ras, almofarizes, bandeiJas, cubetaa
cadinhos, cântaros, cálices, centro de
'didáticos; aparelhos elétrico sem geClasse 11
ral; acessórios de aparelhos elétri- Artigos: Aylicate; ancinhos; alavan- mesas capsulas, copos, escarradeiras,
aos) . Ampere:aleiras; aniplific.adorein cas; arrebites' arruelas; argolas; al- frascos, fôrmas para doces, fôrmas
aparelhos de alta tensão; anemôme- dravas; armações
i
de metal; abrido- para Jânio, fios de vidra, garrafas,
tros; antenas; alto-falantes; acurau- res de lata arames lisos e farpado; graus, blobos, bastes, jarros jardineia' ladeiras; aspiradores; agliecedores; aparelhos de chã e café; assadeiras; ras, licareiros„ mamadeiras, mantapratos, Pires, Porta, joia,s,
abat-jours bules elétricos; bobinas;
atroe, almotolias; arpões; ar- guelras.
paliteiros, potes, pendentes, pedesbalcões frigoríficos binóculos; baróde
carregar;
brocas;
tais, saladeiras, serviços para refresmetros; balanças; batederias para li- baixelas; bandejas; bacias;bigornas;,
baldes; cos, saleiros, tubos, tijelas, travessas,
quidas e massas; cafeteiras elétricas; bombonieres; bules; bidões para
aalvasos vatilhames, vidraças, vidro para
chaves automáticas; chuveiros elétri- mais; bebedouros; bolas; bolas
de relógios, varetas, xícaras, vidros para
cos; compassos, manaras frigorificas; aço;
colheres
para
pedreiros;
cadeadanaras cinematográficas; campal- dos; correntes; cabides; abava; areconta gotas.
:lhas elétricas; chassis; chaves para manes; chaves de parafusos; conexões
Classe: 14
antenas; chaves alavancas; diais; en- para encanamentos; caiam de metal Artigos: Alguidares, almofarizes, asceradeiras; esterilizadores; esquadros Para Portões; coaxas; canos de me- sadeiras, bidês, bacias, bebedouros,
de agrimensor; fios terra; fios para tal; chaves de fenda; chaves ingle- bandejas, biscoteiras, boraboniereis
eletricidade; ferroa elétricos para enbarris, banheiros, copos, caldeicabeções; canecas; copos; cache- bules,
gomar e passar; ferro elétrico para sas;
rões, cântaros, manhas, cofres, cubas,
pata;
centro
de
mesas,
coquetelelsas;
sojcla; maquinas fotográficas e cine- caixas para acondicionamento de ali- csoMpoteiras, descanna-talheres, escala
matográficas; filmes revelados; ge- mentos; caldeirões;
caçarolas; cha- ladeiras, filtros, fôrmas, graus, gloladeiras; interruptores; liquidificado- leiras;
cafeteiras; cauchu; caseusel- bos, jarras, licareiros, lavatórios, manres; lustres; maçaricos; 1:atesai:Letras; ros; coadores;
cavadeiras, tegueira, moringas, incho, Pires, Pra—medidores de roscas; medidores de in- descanços paracolheres;
talheres; corta-are, tos, pilões, pratos para ornamentos,
tervalos; microfones; mostradores; mes, cadinhos; carretilhas;
cabos de pias, porta-jolas, sopeiras, saladeiras,
miras de qualquer graduação; níveis
chuveiros -comuns; crivos; Mi- serviços para frios, chá e jantar, tra-.d'água para caldeiras; níveis de fer- metal;
setas; curvas; conexões para enca- vessas, talhas, tijeias, vasos vasos
ro; óculos; aluas; pantógrafos; pan- namentos;
sanitários e :cisaras.camisas para
teanetros; radiosa resistências; rega- cilindros ecalibradores;
Classe: 15
trilhos; canos; chaves de
dores automáticos; registros para ca- boca; chaminés
de metal; distintos; Artigos: Materiais para construção e
nais e de comportas; registros para dobradiças; enxadas;
decoração:
Argamassas,
argila, areis,
esferas; engavapor; réguas de aço; ralara; reato- tes; esguichos; enfeitas;
azulejos batentes, balaustres, placas
para
arreios
res; reatores para luz fruorescente; e °limaras; enfeites de metal para de cimento, blocos para pavimentareceptores; aparelhos de soldas; sor- automóveis; estribos; espaunadearas; ção, calhas, cimento, cal, crê, chaveteiras; soquets; sereias; taansrals- extensões; enxadinhas; eixos; espo- pas, caibras, ca bril/ias, colunas, chasores; tomadas; transformadores; tor- ras;
engrenagens- para eixos de ma- pas para coberturas, camas dag,
neiras de compressão; televisores; ter- nivelas;
formões; ferros de cortar caixas de descanta edificações, estuminais acústicos; termômetros; tele:, capim; ferrolhos;
facas; facões; fe- que, emulsão ao base asfáltica, estacópias; torradores de cereais; volti- chaduras; funis; formas;
facas; fa- cas, esquadrias, estruturas metálicas
metros; válvulas de redução e venti- cões; fechaduras, funis; fôrmas
para para coutruções, lamelas de metal,
ladores
doces; frigideiras; fruteiras; fivelas e ladrilhos, lambris, luvas de junçao,
_Classe 9
para malas e pastas; freios ]ages, lageotas, material isolante conArtigoar , sapnicas; bandolins; ban- ferros
para animais; ferragens para catais tra frio e calor, manilhas, massas
jo; b4Ias; cometas; clarinetes; cla- de automóveis; ferragens para apa- para revestimentos de paredes, marins;.,, cas; cavaquinhos flautas; relhos de bidêsé ferradura para ani- deiras para construções, mosaicos,
gonzeS; altas; guitarras; harpas aguarnições de metal para má- produtos de base asfáltica, produtos
tas; ó os; pianos; pianolas; pistão; mais;
quinas; guarnições de metal para Para tomar impermeabilizantes as
rebeSão. rabeca; realejos; saxofones; bandeiras
e bidés; grosas; grampos; argamassas de cimento e Cal im p artamborins; tambores; violinos; vio- grampos para
andaimes; jarras; li- meabilizantes líquidos ou sob outras
lão; violas e violoncelos
mas;
lâminas
de metal; limatões; formas para revestimento e outros
Classe so
leiteiras;
ladrões;
machadinhas; mo- como nas pavimentações, peças ornaArtigos: Aparehos para baixas lín- las para portas; martelas;
marretas; mentais de cimento ou gesso para
gua; afastar lábios e gengivas; agu- marmitas; maçanetas; molas
de vat e tetos e pazadas, papel pata forrar
lha para seringas; atorilzadolas; vem molas para cadeiras giratórias
alargadores- de canais, algodão hi- mancais pua rodas; martelos para usas, Massas anti-acidos para uso
nas construções, portas, portões, pisos,
drófilo; alavancas para extração de
mossas; navalhas (para bar- soleiras para portas, tijolos, tubos de
dentes; amalgamas para obturações; cozinha;
pás; picaretas; pregos; concreto telhas, tacos, tubos da venamianto dentário, anéis e aparelhos bear), puas;
.ponteiras; parafusos; porcas; tilação, tanques de cimento, vigas,
para fundição e encrustação; apara- picões;
pratos;
portagelo;
poseiras; partavaria e tintas para constam eletro-dentários cirúrgico e leporta-doias; porta-frios; palitei- vigamensos, trução.
tro-diagnóstico; aparelhos para gabi- pão;
ros;
panelas;
podões;
porta-chaves;
netes de clínicas e prótese dentária,
Classe: IS
protelares para calçados; porarcos para serra de ouro, articulado- potes;
ta-copos; peças para amortecedores Artigos: Arquivos para correspondênres, bombas de borracha para fins. de
choque; peças para caixas de di- cias, almofadas, para carimbos e para
cirúrgicos e protéticos, bacias para reção;
peças para bielas; peças para tintas, abridores de cartas arquivos,
cuspideiras, bicos para seringas de barra de
'
tensão; peças para meca- berços para matabo‘aões, borrachas,
ar e água quente e fria, boticões, bra- nismo e partida,
para ponta de canetas para desenhos; cortadores de
ços para caneta de brocas, braços para eixos dianteiros;peças
per- papel, carirnbadores, coadores, cestos
mesas auxiliares, brocas para clinica e furataizes; pinos deporta-toalhas;
fixação, postes de para papéis c correspondencia, canede prótese, bragueiros, cautérlos; as- metal; pinos; pilares
pequenos;
quecompassos, cofres, desenhadores,
netas para brocas para fins denta- bra nozes; rasteias; roldanas: ralos tas,
datadores com minas, descansos para
rias; aparelhos _de correção para as
lapis
e canetas, esquadras, espátulas,
dentes; copos, para cuspideiras; cube- para pias; regadores; raladraes; ro- furadores,
fusin,s, fichários, fitas,
tas; cadeiras para dentista; cera pre- setas; retentores; rodas .10M banda- para máquinas
de escrever, fichas
punas e composições de cêra para gem; serras; serrotes; sacarrolhas; Para arquivos, gomadores,
grampo°,
uso de clínica e prótese, cimento em sachos de metal para chá s eafé, salgeral para obturações; compressores vara suportes; sifões; tesouras; talha- (foras, geampos e ganchos para escride ar: flanes; contrs,placas; canetas deiras; torquezas; tenazes; travadei- tórios, [Meta, instrumentos de escre- ver e desenhar, lápis, lapiseiras, mapara brocas para fins dentários, co- rica; telas de arame, torneiras,
para
roas estampadas ou não de qualquer cos, tubos para encanamentos, °a lhadores máquinas e apetrechosescrematerial; cuspideiras de fontes; co- para portas de correr ,taças, traves- apontar Japis, máquinas para
ssatarabores; talhadeiras; tranque- ver, calcular e somar, maquinas Para
pos elétricos; discos para fias
gicos e protéticas; discos de feltro tas; fachos; terminais para barra de grampear, mapotecas, papel carbono,
para polir dentes; dentes artificiais tensão; trilhos para elevadorâ? tubas perfuradores, pastas para escritórios
em geral; descansos Para seringas: de aço soldados sem costura; tanques com feahos de metia porta-tinteiros,
discos para separar e desgastar den- de metal; uniões; vasok; vasilhames e porta-la pia, porta-canetas. - portaVerrumas
porta-cartas, pere,evejos,
tes; extirpanervas; equanervos e
equarissoires; espelhos para exala% Artigos: Alfinetes, agulhas, urgem, réguas daneis, separadores para arde beca; espigões simples e duplos botões, colchetes, dedais, fivelas e fe- quivos, sinetas, 'Untas para escrever a
tira-linha.
para pivota; esterilizadores a álcool e chos corrediços, garras, grifas de Meelétricos para fins dentárias; extra- tal para enfeites de vestidos, misClasse: 17
tores de espigões; estampas para sttngas, lantejolhas, - Moses- e pre- Artigos; Alfanges.
balas, Canhões, cespróteses; estufas para fins cirúrgicos
rabinas, chumbo tara caça, cartuchos,
odontobásleos; funis para cuspideiespoletas, explosivas, espingardas, fu. Classe: 12
ras; fileiras para motores dentárias;
ZIS, fogos de artificias, pistolas, pólgessos para prótese, gutapercha para Artigos: Padras Preciosas
voras e revólver.
e suas
obturações; geradores para prótese;
Classe: 18
instrumentos para baixar língua, peitaçõe.a. — Anéis abotuaduraa
Aves e ovos em geral, incluafastar lábios e gengivas; juntas Cor- Tinetas de gravatas, asgelas, brineos, Artigos:
do bicam da sada, animais vivera
rediças para canetas de brocas; lam- broche, braceletes, berlengas, colares, sive
galináceas e sulparinas; laminadores para patena; Correntes, fio do ouro e fio de prata, bovinos, caprichos,
nela
inadatam e pulseiras..
ligas para próteses; lixa em tomas e
•
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Classe: 19
Artigos: Ancoras, bolas, cintas de nas,
timão, fateixas, para-quedas e salva-,
vidas
Classe: 20•
Classe 21
Artigos; Aros, aros para bicicletas,
auto caminhões, automóveis, aviões,
amortecedores, alavancas de câmbio,
bicicletas, barcos, breques, braços para vetados, caminhões, carros, carroças, carroçarias, carros tratores, carros-tanques, chassis, chapas circulares para veículos, câmbios, cilindros,
cubos de ventilação para veículos,
cubos de veiculas, corrediços de veículos, direção, desligadeiras, "dorsays", estribos, elevadores para passa.
galras e para cargas, eixos de dire.
ção, fronteiras para veiculas, freios,
lanchas, motocicletas, molas, inani.
velas, para-lamas de bicicletas, para.
choques, pára-brisas, pedala, pantaes,
partidas, roda para veículos, raio,
rolamentos, radiadores, reboques, rodagens de carros, selins, terminais
acústicos, triciclos, velocípedes, varetas de contrita do afogador
e acelerador
1
Classe: 22
Artigos: Fios de algodão, cânhamo,
celulose, juta, ai, fios plásticos, fica
de sêda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costurar,
tricatageast e para crochê, fios cie Linhas de tôda a espécie, fios e linhas
para pesca
Classe 23
Artigos: Algodão, cânhamo, caroá,
fazendas e tecidos de lã, em peças,
juta, linho, nylon, paco-paco, rarny,
rayon, sêda natural, tecidos plásticos, tecida. impermeáveis e tecidos
de pano couro e filó
Classe 24
Artigos; Alamares, atacadores, bicos,
bordados. sabra 'mar bar otbah h e
bordaras, borlas, bandeiras; cordões,
cadarços, coadores de café, cobertas
para raquetes, coberturas para cavalos, debruns, enfeites, etlqetss, eu.
tremetos, e:ante-ias, flâmulas, filtros
de café, fitas, freias, galões, laças
de chapeias, mochilas, máscaras, mantas, nesgas, emblemas, passamana.
rias, palmilhas, pavios, passanianes,
pompons, pingentes, rendas, rédeas,
sacos, tiras, telas para bordar,. *ergas
ClaSse: 25
Artigos; Bibelots, catatuas, esta :metas, frutas de vidro, figuras de ornato, gravuras, imagens, obras artísticas, obras de pintura, suportes artísticos para vitrinas
Classe: 28
Artigos: Argolas, anéis, baldes, !mudeijas, barris, cabos de ferramentas,
colheres, cestos para pão, cubas, caliras, cantoneiras, caixões, casambas,
cepos para cozinha, cavaletes, cruzetas, cunhas, caixotes, espremea,iras,
escadas, estojos, esteirinhas, enaradados, fôrmas, fusos, guarnições de madeixa, monograma, pedestais, pratos,
prendedores de roupas, pinos, pipas,
puxadores, palitos (para dentes. rosários, rodiribas, rolos, _tampas. tábuas, tábuas para passar roupas,
tsml, ores, tonéis, torneiras e váso,
Classe; 27
Artigos; Cestos, cestos, carros pura
utensillos, cestos para costuras e para
pães, caixas de acondicionaria/asa e
para enjeites, estarail, embornais, estojos, guarnições paia utensílios. nialair, peneiras rédea, rédeas, suportes
para filtros, stnelks, sacos, tolas para
useiras de cadeiras
alasse; 28
artigos: Argo,u.s, açucareiros, Landejaz, bacias, calvos, cabos para ferramentas e utellailins, canetas, caixas
para acondiamisnientos de alirrentas
e,de objetos caixas de material olaatico pára. baterias, coadores, CUPGS,
conectas coineres, conchas, bestas para pito, cesta.has, descansos pura praLos, estojos, esteiras, enfeites para
itutomóvels, escoe.dores de pratos, asados para • boulas, funis, fitas isolantes, Orinas as doces, guarnições*
guarnições cte material plástico para
aatornõveis. garfos,. jarros, mantaguelras, criaóts, prendedores de rolla
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de maceis, plrea, praporta-pao, »usei..
ras k:..a
raa.gioa, rebitas, sodlishaa,
loa
saleiros, Mota
recip,,m1
4.44E, vasos, aluam, cotijelaa,
las a rao ts et. las Mão incl Alas em
criaras tamossi, capas plasticas, carteiras de ji...Agt.40, bolsas de 1i~
Saeol4.1 de ‘..,„Laco, pastas pasaicas,
Capas ;Jau sai OS de plástico, uispaa
(*J.; cza6; os rie plagiam
•
C“bigyt . 29
Artigos' kalanactorcs, mova, : coma... ...ruoszta e VadsOntas
Classe; 3(1
SIrteges: Guarda-chuva" auaala.
bengalas e suas partes integeantes
Patigos: Anéis de vedação para bast•ões, arruelas, bujões. barfbantes, bu;abas, cordoalha, cordas, .ccerelas de
: transmissão, canaletas, fitilho', gaiatas.
lonas, lonas para freios. mangueiras, :Cr
ilhas, tampas, tiras, tampões, tubulações
para vadações e tendas
•
Classe: .31
,lirtig os : Almanaques, anuáriea, álbuns
• Impressos, boletins, catálogos, folhetos,
:Jornais, livros impressos, papéis impressos. publicações Impressas e revistas
•
-Classe: 32
tigos: Cortinados, cortinas, -capachos,
; encerados, linóleos, oleados, passadeiras,
;, panos para assoalhas e paredes e
tapetes
. Oasse: 34.
f'Artigos:- /V mofada de couro. arreios,
bolsas, carteiras, caixas, chicotes de couro, carneiras, capas para álbuns e para
lima. estojos, guarnições de couro para
automóveis, mi as, maletas, porta-nos,
porta-chaves. selas para animais, sacos
para viageni. sacolas, saltos, solas e ao, lados .1 r.ultes para arreios e valises
Classe: 35
?galgos: Aventais, blusas, blusões, boi,
•nas, botas ,babadouros, casacos, colete.
;. capas, cbales, cachecols, calçados, diapena, cintos, combinações, corpinhols,
calças, calções, camisas, camisetas, cueÀ
ias .ceroulas, colarinhos, calças de se: albores e de crianças, cueiros, casacão,
dominós, echarpes, fraldas, galochas.
gravatas, gorros, jaquetas, kíVas; ligas;
lenços, leques, inanes, meias, magia
mandrião, malhas, paletós. palas, penhoar, puloveb, pelerinas, pijamas, pu• nhos; quimonos, robe de chambre. ao._ bretudos, suspensórios, soutiens, sweater,
mine:int, toucas e vestido!
Classe: 36
Artigos: Aventais, blusas, blusões, boinas. botas. babadouros, casacos, colete,
capas, abales, catheco/s, - calçados, chapéus, cintos, combinações, corpinhos.
calças. calções, camisas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, calças de senhoras e de crianças, cueiros, casacão,
dominós, echarpes, fraldas, galochas,
gravatas, gorros, jaquetas; luvas, ligas,
lenços. leques, manhas, meias. males,
~Tad rião, malhas, paletõs, palas. Penhoar, pulover. pelerinas, pijamas, punhas, quanonos, robes de chambre, sobrei-adiu, suspensórios, soutiens, ~ater,
maletas, toucas e vestidos
Classe: 36
Aros: Aventais Musas, blusões, boinas. botas, babadouros, casacos, colhe,
capas, abales. cachearas ,c aleacks, cha
-péus,cintombaçõerpinhos,
calças, calções, camisas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, calças .de seabaram e de crianças, cueiros, casulo,
dominós ',echarpes, fraldas, galochas.
gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas,
lenços, leques, maneai, meias, maiôs,
mandrião, malhas, paletós, palas, P e
-abor,pvelinsjam,pupilos; qui:monos, robe de chambre, sobretudos, suspensórios, soutiens. ~ater,
binam, toucas e vestidos
Xrtigas: Aventais, blusas. blusbef. boinas, botas. babadouros, .casacos, cadete.
Capas, chies, cachecol*, calcadoa, chapéus, cintos, combinações, corpinhos. cales calções, camisas. camisetas, Cuecas:
Tas,

ceroulas, colarinhos, calças de senhoras auco de tomates • de frutas para
Ns 828.221
lina alimentares, sal, salame;
e de crianças. cueiro", casacão, dominas,
torrões e- 'vinagre
«harpas, /saldas, galochas, gravatas,.
Classe: 41
gorro., jaquetas, luva., ligas, lenços, leques, mauras, meias, malas, mandrião. Artigos: Aguardentea," apedra"
malhas, paletós, pelas, Penlioar. ~ri anis, batas, bnady, conhaque, cervepalatinas, pijamas punhos, quiraonos, jas, feanet, genebra, rin, ~ai, arobe de chambre, sobretudos, suspensó- ceres, nectar, punch. PtalPennlin,
rios, soutiens, avreater, tailleurs, toucas rima, sucos- de frutas em álcool,
vinhos, vermoutea, vinhos ~unaue vestidos
te", vinhal quinados, whisky
Classe: 36
Lojas dai Ofertas de Santo André
Classe: 42
Artigo,: Acolchoados para camas, colLimitada
chas, cobertores, esfregões, fronhas girar- Artigos: Agua gasosas artificiais,
•
São Paulo
danapos, lentas ,Panos P ara 002~ bebidas espumantes met álcool, ga- ciasses a, e, ix 15, 17, 33, 28, 84, 38, panas de pratos, toalhas de rosto e ba- sosa, refreiem soda, suco de frutas,
-38, 37, 39, 40, 48 e 4;k
xaropes
nho, e toalhas de mesa
Titulo
Classe: 37
Clame: 43
Artigos: Blocos de papel para „carias, Artigo": Cigarros, cigarreiras, cinzelbrochuras não impressas, cartões, cartoli- roa cachimbos, carteiras para funas, cadernos escolares, cartões em bran- mos, charutos, eigarrilhos, filtros
co. cadernetas eia branco, caixas de pa- para piteiras, fumos em fólbas ou
pelão, cartuchos de cartolinas, envelopes, em corda, isqueiro, piteiras, tabu de
cachimbos e rapé
livros em branco, inata-borrão, papelão,
Classe: -44
papel almasso, papel crepon, papel im"P •
permeável ,papeis e envelopes em cai- Artigos: Mus tatuais. plantas, $erffl.49 Vett
xas e caixinhas, papel higiênico, papei mentes 'e mudas para agricultura,
a floricultura -e a horticultura
celulose, papel -de seda e sacos de papel
Classe: 38
Vaticana PrOn104,41 ada
Game: 45
Artigos: Argolas, borracha para aros Artigos: Amido, anil, água de lavaSão Paulo
e para carrinhos industriais, borra- deira,, 'Ora para assoalham, detergenClasse 80
cha para amortecedores, bocais, de tes; esponjas de aço, fósforos, lã de. Prestação de sei vou proMockinais
mamadeiras, bainhas de' borracha aço, palha de aço, • pomadas para Para qualatier.Um, decorações de vi..
para rédeas, bases para telefones, calçados, preparados Para Polir Ma- trinas, exposições, estudos e montabacias, braçadeiras, chupetas, -atr- deiras, vidros, metais e conservas gens de ~ponhas poronsidonam,
planificação de concursos ou campaaca, mudos de borracha,. cabo metais e objetos, sabão comum,
para ferramentas, chuveiros, • chapas
saponáceoa a velas
nhas domiciliares, arrumações Premo
.
e centro de mesas, cápsulas de bor-rdonais,empontsdevad emgeralClasse:
racha para centra de mesas, calços Artigos: Combustíveis, lubrificantes,
de borrachas para maquineta, cordas substancias e produtos destinados a
_/49 825223
de borracha, câmaras de ar, dedei- iluminação e ao aquecimento: Alcoa.
.'à
ra', desentupideiraa, discos para ma:
ma, esponjas de borracha, enquadra-, motor, carvão a gás..hidrocarboretos,
metano, butano e prope.no, sas
jacto para 'torneiras, esferas, - esgui- gás
engarrafado, gás liquefeitos, gozolichos, estrados, ftemas de borracha, na,
011
graus lubrificantes. &eus destifios de borracha lisos, guaiiirções nados
á
iluminação.
e
ao
aquecimenIndústria
Brasileira'
.
para móveis, lancheiras para escolato, petróleos e quantas
res, lençóis de borracha, maçanetas,
Classe: 47
manoplas, pontas de borracha .ara
j L Bearamucci ia rma* maletas e bengalas, pesas de buzi- Almiscar água de coltapia, água de
São Paulo
nas, pratinho', pneumáticos, rodízios, quina, água de rosas, água de alClasse 42
revestimentos de borracha, rodas de fazema, &rateia, (perfumadas, ba- Aguardente de cana, bagaseira, cervéborracha para móveis, saltos e solas ton, brilhantina, bandolins, cremos jaa, conhaques, fernet, gim, kin"
de borracha, semipneumaticos, ser. para a pele, cosméticos, emana carkumel, vinhos, vodka e wiscr
dizias de borracha para aplicações mina cheiros em pastilha, depilatóaos fios telegráfico' e telefónicos, rios, desodorantes, limo/ventes, estoN9 ama
tinas de borracha para conta-gotas, jos de perfumes, essências, extratos,
enfeites para cabelo, esmaltes Para
coima de borracha para freios
unhas, escovas para cabelo, dentes,
Classe: 39
Artigos: (Móveis de aço, vidro me- cílios e unhas, fixadores para cabeio.
tal em geral ou madeira), armários, lápis para maquilagem, lanças-per:ubancos, bufês, caixas para rádios, mes, loções, &arilos, dentifrícios, licaixas para rádio-vitrolas, cabias xas para, unhas, óleos perfumados,
para televisores, caixas para • toca- óleos, Cacos para cabelo, papéis per&ecos, camas, camiseiras, colchões, fumados, porta-p6 de arroz, penicilicarteiras- escolares, criados-mudas e na, porta-perfumes, quina petróleo,
cristaleiras, clivara, astutamente' e pentes, pomadas Pa ra Pele, Pon-Porls,
amoradas, guarda-casacos, guarda- pó de arroz, putas dentifricias, ruge.
comida, guarda-louças, guarda-roupa, redes para`o cabelo, sabões e sabonemesas, poltronas. Prateleiras, noa* tes!: perfumados, sais- perfumados, as.tetras, . travesseiros, sofás, sofás-ca- cheis, shampoo, talco' perfumado, Matos — Cia. Bablana de Metais
tinturas para o cabelo, tilolos para
mas, tolham
e Óxidos
unhas, vernizes para. unhas, vinagre
Bahia
Clame: 40
aromático e vaporizadores
Nome
Brinquedos, jogos, passatempos em
- comercial
Artigos* Amido, alimenta:tão de nus geral,
~aos para fina exclusivamene animais, aveia, açucar, aseite, te desportivos:
29,83&225
automóveis, aviões,
bombons, baias, biscoitos, bolachas, ,bercinhos (de brinquedos),
banhas, caramelos, chocolates, ca.. boneco", baralhos, bolos parabonecas;
os
IIT.MORMS51sa ta Ema*
cacau, confeites, condi:atentos para esportes, bilhete*, carrinhos,todos
alimentes e corantes, canela, comer- nhões, carroças e chocalhos decansibrinvis, cravos, carnes, chouriço, café, quedos, caneleiras para
esnorks, da- aksanguas Cia. Nordestina de Michã, cereais, dócea. drops, dóces de minils. damas, discos de
arremesso •,
neração
leite simples e compostos, dóceis de desportivo, dardos para lançamento,
•
Balda
frutas em conservas, preparadas mis espingardas de brinquedo, figuras da
Nome comercial
mana, em caldas, em compotas e em aves e animais, joelheiras Para es....1n•••••••n
geléias, essências vegetais para con- porte, jogos de footaball do mesa, /u19825.826
dimentam e preparações de ~a vas para esportes, miniaturas de
-tos,farinh lmetíciasder
domésticos, mascaras para
compostas ou nAo, frios, féculas, Co- utensílios
esportes, nadadeiras para esporte, pa1PUSSY°
cas, fermentos, frutas secas, passa. tins,
patiretes,
raquetes. scookens.
deu{ e cristalizadas; gorduras, grana- trens de brinqUeda,
de mesa
los, hena-doce, leguines em conser- tômbolas, tamboretes,ténis
tacos, tornamInd .Brastletra
vas, linguiça, leite, língua. moino*. letras
para
esportes,
vartonetes,
varas
massa, de tomate, mel, mantelat,
-de saltos e :Ladres
óleos comestiveis. `mw/inés, pastilhas,
Laboratório Henacholan 8, A.
ple.kle.s, pães, peixes em • cansaram, Serviços de eletricidade em geral, enSão Paulo
em salmoura: em pasta. em caldas, genharia, transmissão e distribuicgo
48
de
enfreia, instalarnes elétricas, aseis- Agua para mar:
em geléias. presuntos, P alas, Ploteb
Cr:sem aparelhos de
t
a
s
,
q
u
e
i
j
o
r
f
eles. rações balan tencia técn ica e inridica a assunto,: barbear, batons. brilhantinas. 'cosmé-ceadsprnimas,zch de serviços de eletricidade em geral ticos, craions para' sobrasse/ha, era.

igesivromod

VAiimi2ANO

àyu

des ei

•

Quinta-feira 4

MAMO OFICIA' Ir *(Sação ror

inea 6mb:simulares. dentlfricitia duo.
amantes, escovas para dera" e toucador, ~salta para Lamas, pampas
_ paia capelos, glicerina periumuctit paIa o tauCatiot. làque, loções, pentes
para cap eio perfumes, saisonetea, tal.
CO e/cuim:lado, lança perlaras
249 8251227
'CONTAR" CO NTABII.IDADE,
REPRESENTAÇOZS,
DESPACHANTE POLICIAL
ADMINISTRAÇÃO
50 RO CABA- ist. fo Paulo
José Proença
São Paulo
Classe 33
Titulo de estabeleci:Benta

5

-

219 825.228

-Janeiro

ile - 1968 77

-- - i
Classe '1
de poeira; acetatos usados na agrim.&
Artigos: Saincas e preparações qui- tora; .acetoarsenito para agricuituras
nucas usadas nas indústrias, na tato- ácidos usados uà agricultura; ácos
grata e nas análáses qtlimirnN. buas-- usados na horticultura; ácidos usauus
atacas e preparações- catalisais auticor- na veterinária; árádori 'para tina sana
rosaras e, satioxiaantes, a saber: ama- tários; adesivos merlaamantosoa veiaria
sivos iCOS; Ubsozva gez qUitaiCO3; natio% adesivos para tios soltarias*
RFORM
aceieracorta químicos; acordaaat acata adonicana para saterinána; adunai ata
bradares químicos; acataias; acetileno; aaiL . para veterinária; adubos; adubos,
acetoarsenito; acatoceluiose; ácidos; ace- sais para; afama, preparados contra;
DRAII
tona; ades.vas químicos; absorventes aisiereatar insultas, preparactoi parar
químicos; agiutiaadores químicos; água, aganinedores guindem sanitários; agiu.,
a,staada 'para 11:Mastim água oxígeaa- tunciores quanicos .veterinários; água de
da para indústria; aguarrás para anus- cai aesinfetante; (alpia de jovel para
tria; albumina; ákaris quimIcos; alca- veteraaria; água de potassa; água °sim
uno quinta:os; álcool para laca:arai; al- panca desimetante; águas prepararias
deidos; alimentos, produtos quimious para v terinária;. águas sanitárias; alaste
Companhia
Orly Industrial
' para conservar; alumens; aluz-z:Ánz; ai- Ais part agricultura; álcalis para
São Paulo
•
Cume 38
vaiades para. indústria; atadina; afiada; mamai. is; álcalis para veterinária; ale
Colarinhos amidina; amido (químico); anadoçano; cairão para agricultaria produtos, dei
amido': ambula; anintnaC0; eX0‘..;•,e03; ailMe" a medicamentam:, para mamais;
N9825.236
aninnaa anticoriesivas químicos; antíCie- aluai; aioina; 'altéia; alúmen; amónia
tonantes para motores; antiferru ginosos para veterinária; mamais, embroearateil
DOS PONTOS DE
guindem; autiluczustantes quinaram an- para; animais .nocivos, preparados para
bolônio; antioxidantes químicos; anta c(estruir; mamata. Pás P ata dm-1d~
„ srA ci-iarzoX
tártaro; mamamos antraquinona; árgon; oa lavar; animais, remédios pare; anda
argoniaa; arsenio para indústria; ativa- griptogrânico, produtos; antifungus; anElo de Janeiro
dores quIngenN; auratos; azotatos; azotos; tiparoatários, produtos veterloãrlos:
Classe 8
azulina; banhos químicos; basto; barita; alatina veterinária; apanha, =Oscar ar.
Frase
banana • ou haritítm - Sarda:as químicas; goiana: arnica para veterinária; amanhai
bases galesa:az; benzeno; benzina; biba- tos pa.0 veterinária; arsénico paia tina
tras..237
ratos; bicarbonatos para indústria; bi- saiataaos, arsênico para veterinária
dardos; bicromptos; bioquímicas, pro- airatée.da para veterinária; atropina para
&aos; biumdatos; hirmiutato; bisando; veter.atia; bobosa para veterinária,
SEU ispLitonbiessIfitos: bitaraatom boracita; bórax; (deo ae; bactericidas para fins imitam
PONTO DE VISTA .
bramiam bannetos; bromo; bromofórraia: rios; lactericidas para veterinária; balo
brcusuretos; cafeína; cafearza; cal vir- sumos para veterinária; banhos , para
sem usado nas indústrias; caldnanaaaairsaisr baraticida; barrilha desinfetante&
Palácio da ótica Lida,
cadeias; calomelanos para indústria; 'benzo: to 'de sódio veterinarios benzold
Rio de Janeiro
cã:tiara; salsomina; maimaatom Carbu- natal: bicarbonato de sódio para veta,
Clame 8
retos; carmim; carmelita; caseína para riaáa. bicheira era animais, remédkai
Frase
industria; catalisadores químicos; cáus- para biodeto de merairia,
' veterinários
N9 825.238
ticça quialcos; arma; corussitat cha- broa . ..os -veterinários; bromuretos vetem
pas emulsionadas; chapas stasiveis; cia- rilut - -s; caititu veterinária; cainita; cal
• 8A.ND.ÁNEL
nato; cianatos; ciaaido; dano; claaage- desira tanto; cal inseticida; cálcio antiga
nio; cianutaro; danuretos; datavam c- saaa. calcios para agricultura; cálcio*
Luas tria Drapileira
Untos; cloratos; duelos; doi-Mirai-os:
. . • veterinária; calomelanos para ve.
cloro; cloroalrmicr cnin6" solvente; co-ia, canela para veterinária; caro
Sandanel Cosméticos Ltaa.
baba, combinações químicas de; araódio; b-aa.,,,a; para veterinária; carbono, sul*
aria Paulo
corantes naimicos: creosertn; cromaras; tesa • 'e; carrapaticidas; carvões &sina
Classe 40
Aguas de Mania, 'brilhantina, deaodo- cultura, caldo de; cultura da bat.-terias; letan. a; casacas para tirar -cheiro de
santas 'extratos perfumados, tbtado- décolamiaantes químicos; decapantos gelad ira; casa para enxertos; dana.
res -para cabelo, óleos' para cabelos, químicos; decoponentes quimioss; deit e- ;mide para agricultura; danamide para
óleos para azinho de mar, óleos piara 'adores químicos; desçarantes químicos; jvcariaária; cianeto de potássio; cianua
Pele. Mito Medicinais) óleos perfunita- desengrazantes químicos; desíncrustantes reto de. potássio; cirúrgicas. preparadas s
das, Pd de arma talai? perfumado quiracos; desnaturantes químicos; d erat 'esterilizadores de Instrua: ntoa: zloral
tenlperadores quina-coa &alaram atila i dratado; clorato de. Maus ama agriculd
micos; as:Saldara' dispersantes químicos; tara. doarias para agricultura; ciorelus
•
&nadadores químicos; dissolventes qui- :para veterinária; cloridrato de %ladina
' micos; diuretina; dolomita; dulcificantm para veterinária: doroh5rmio hisetlada;
químicos para indústria; dukina para dm-apiada.% codeína para veterinária;
Indústria; emolientes químicos; esteara- cogumelos. 'reparados aara desatara
tos; estearina; ésteres quanicas; estri- calas para apanhar insetos; coas para
quinina para fins Industriais; etanes exci- apanhar ateimas; colas para fins santa •
tadores químicos; maneares químicos laaos, colõdias elásticos para veterinarlas
para incêndio; fenilaãtanilido; ferroda- criptogramicos, produtos; defumadoress
neto de potássio; filmes sensíveis; fixa- desinfetantes, líquidos; desinfetantes,
dores químicos; fladino; fluidas químicos pias desinfetantes, produtos; desadoraria
para indústria; fluoriclreto; fluxos para tas sanitários; desodorantes vara gelaa
soldas; formiatos; !matos; fucrina; ga- deixa; destruidores de "ervas daninhas,
Tara — Transportes Aéreas da Malotes iatos; galhato de bismuto; gases quí- preparados; destruidores de vermaa em
Limitada
micos; glicerina para indústrias glicol; armais; idgital para veterinária; diurea
Guanabara
glionsidás; belio /imano; hidrocirato tale para veterinária; doenças rie plana
Classe 50 para cópias; hidrogênio; Iddrosszdfito; tas. remédios contra; esterilização dei
Transportes Aéreos de malotes
hidrosteltronelal; hiposfoafatos; hume- , animai. preparados :para' extirpadores;
tantas a-ui:nicas; kuperineabilizantes qui- fadais de Londres; sal.iza-es; feriai
ks. 825.240473
micos; laudos; manganita; matérias lizantea; filoxera, produtos Contca
.
sintéticas, produtos químicos para fa- fbasatilicato de bário; formicida; fungai
bile-aça° de; nitratos, nitrabenzina; cara- cídaa vermicidas; guanos; • hidraste doi
latos; 6z1dota oxigénio; papel albumi- Canadá; inseticidas- microbicidas: sabaa
nado: papél heliogrfalco; papel sensível:, desinfetante; sabão para fins veterinários&
piroluaira; pós c/nanicos; patassa; redu- salitre do Chile; soda. cáustica para
tores culmicoe. removedores químicos; agricultura; unguent
te
rizarterinários: vai
renovadores quiiricos; reveladores químicos; salicilataa azia químicos para
Classes 4
Indústria: secanitme químicos; sodas qui- Artigos: Substâncias de .origem
nam (Inclusive e/lastima sulfatos; vegetal ou mineral.- eas- bruto ou pardala
mente preparadas e não incluídas eng
aulfitos; sulfuretos; thinner
aszwess aansms
Clama 2 -.
outras classes a saber' abeis, favos dea
tigamaSidatânclas e preparações qui- 'abelha, nado, de; gabão; açor! (corai
Àr
Requerente: Cooperativa AgrfeoIa de Micas usadas na agricultura, na herr:l- azul) adragante (goma); agataagarl.
enta — Coaaerativa 'Central
cultura na veterinária e para fins sa- Mata; água marinha; aguano; alabastel
trits', a rat-ert absorventes Mandam albuino;
Locai: Sc
s Paulo
alexandrita; algas elidi
325.23$

PE

vi

Tbe Ballantyne Sportswear Company
Limited
Escócia
Chiam& 38
Artigos do acatitariaIP 825.229

PLIOF1..d
114e °"X"St • Rubber
4
Ce"r
41
classe 31
Correias TransPartederee
alia Na. 825.230-24

811"ii

Ind.

érue ladastria e Co-,
Caba ti agioto Va
13110 Caetano do Sia
Classe a
•
Proteger equipa:nanica elétricos e detreinleati para antenas de radia e late.
visão
N9 825.232

CINYUND" FITADD•ia
OCO INDUSTRM
a tlinfund" Fundição Industrial 8.A.
São Paulo
Nome comercial
N9 825.243

lã? ZrasJJl
£.1•11.

i eira

-. zniprtiq a de Pinturas "Teenicar"

Limitada
• São Paula
Classe
Tintas, vernizes é esmaltes para pina
turas em geral .
n•n•nn•n•nn••n•••nn•

N9 825.234

A BE LHA

1

Carlos ii7911C1Se Natal ladeadita Vou
acharldt
Sacr Pa ulo
%40~ 32
áesi lata
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rinhas; algodão; caroqo de algodão; al- rio (metal); Chumbo; chalhas de catadoras; máquinas centritugatioras:' cortadores mecânicos; descavadeirast
ge-ou cru rama; algodão .parciaimente metals cobre; nelas metálicas( soldas) máquinas classificadoras; máquinas mectoican; ciesterroadores agricoias
destocarkires; distribuidores me
t'P al eido; alizarina aimecega (resina coaritantan (lisa); cromo (metal) coletoras; máquinas aompressorass cos
de estrume; distribuidores media
cie itrueira); mica; âmbar; ambarina: duaahuninio; duram; (metal); eleo- máquinas condensadoras; máquinas nicas
de sementes; eixos de maquinas;
. máquinas construtoras;
ametitaa; amianto; amido vegetal; anil: tron (metal); eletroplata; estanho; condutoras;
escarificaciores; escavadela
estibio; ferro; giz:c:trio; guta; hidro- máquinas bortadonts; máquinas de agrícolas;
anumus para expus:nela e pesquizas: génio;
mecânicas; extintores de erva&
iman natural; (fino magné- abrir; ma:atinas de aco plar; máqui- ires
partes de: aparas ou residiam de vege- tico) /trio;
daninhas e pragas; fenadeiras: ga";
latão; li- nas de abanar; máquinas de binar danheiras;
.grades de discos ou denso
tais ou .i.inimals; apatita; atanado; areia tio (metal) akieseiguhr";
fios; 'máquinas de bobinar; máquinas tas; lança-chamas
maiganês;
manganin;
agrícolas; leivadoa
nao preparadas; (argentitcro, manazi- mercúrio; molibdeno (metal) mantas de bordar; máquinas de briquetar;
res;
locomóveis
~as. máquinaa
oca etc.) argua alio preparada (in- níquel; Osmio; osmiridio; Ouro; Ou- máquinas debruadoras; maquinas de
adubadeiras;
máquinas
kaassadoras
clusive reiratana); argila não prepa- ropel: 'paládio (metal); pattits me- brunir; máquinas debulhadoras; má- agrícolas: máquinas arrancadoras
de
raua (inclusive retrataria) asbestos; tálicas para soldas; permalorapiches- quinas de burilar; máquinas de ca- tocos; máquinas batedeiras agrícolas;
landras
máquinas
de
cardar;
máquiazevias:: babaçu; coco de: bagaços ve- beque; plaqué; platina; pés metálicos
borrif adoras agrícolas; mata
nas' de clamor; máquinas de colai, máquinas
guals; balata; bambu; • barails; barba de para solda; prata; mola; runtOrno; máquinas
quinas capinadeiras; máquinas cara
de
conservar
estradaa
mábaleia; barba de nublo, e outros vegetais; sifnilar; soldas metálicas; spiegel; quinas de coser.; máquinas de costu- pideirea; máquinas cavadeiras; maquinas calladeiras; máquinas colhei
baratana de ateia; banam barrithai spiegelisn; sucata de metal; tantamaquinas de cavar; micarnas de deiras;
máquinas cortadeiras de plana
.barro; basalto; bauxita; benjoim; berilo; lo; thomaz- (metais fundidos) tiras rar;
debruar;
máquinas
de
deruktar;
mámáquinas cultivadoras; máquinas
betume; bexigas; .bisniutirita; blenda; bisa.- metálicas para soldas; titânict;, tita- quinas de descarnar; máquinas de tas;
de abrir ~WS de- Irrigação; máquI-1
• Moi og-iron (11monita); borracha; suco nlosilios; tambaque; Valo; ttuagatenio descaroçar; máquinas de desgaselfis nas
de amanhar terra; máquinas de
de seringueira para fabrico de: borras; (metal) vanádio (metal) volfram; car ; . Máquinas ide despolpar; máqui- colher
máquinas de colhei(
breu; baoosa, baba,de: cabelos; cachibu; e gfrânio (metal) Yellow; zinco; air- nas de difundir; máquinas de dobrar; frutas;
de combater asas;
obnio (metal)
máquinas de drenar; máquinas de máquinas de cortar
cacha; cal; calambá (resina); calamgalhos;
embragar;
máquinas
de
empurar;
' bina; calcáreos; calvedônea; calcita;. cade
cortar
raizes;
máquinas
de matar
• Classe: O
máquinas
de
entornar;
máquinas
de
formigas
e
outros
insetos,
na agrioula
• copirita; calcosita; uana da india; cân- Artigos: Máquinas. e suas partat in- engraiar; máquinas de 'estriar; má- Sura; máquinas derrobadoras
de
fora; cânhamo: . caollM; capim? capoque; tegrante*, a saber; acoplamentos quinas de axplosaoa-máquinae de ex- vares; máquinas deainfetadoras
carbonato; carmelina; carmim; carnauba: axiais; alavancas mecânicas; alava*. tração; máquinas de fabricar produ- plantações; máquinas empilhadeiras
vas partes de maquinas; anéis de tos; máquinas de fadar; rafar:Inas agrícolas; máquinas espalhadoras
• carbone; c.aruá; casca de vegeta41 (de segmento;
adia
anelo partes de máquina,s; de roscar; máquinas de sacudir; má- bera; máquinas enzadeiras parai
arvore, de cocos. etc.); cascos de cáantidetonantes
para
motores;
aquecegados; tartaeugas; etc.; cassiterita;
de salgar; máquinas descasca- agricultura; máquinasescarificadol
dores de máquinas; atletas; arneses; quinas
bulo; caudas de animais (crinas), cauri arranques
doras; máquinas desempalhadoras; ras; máquinas eatrumad.eiras; má-'
de
motores;
apitos
de
má;(nina de Damarra); cavacos de ma- quinas; aros de máquinas; balancei- máquinas desfibradoras; máquinas quinas extintoras de ervas daninatak
deira; cabo; centeio espigado: . cera mi- ros de máquinas; basea de máquinas; desintegradoras; máquinas desnatado- e pragas; máquinas insetifugas agras
máquinas Julgadoras allalc~1
neral; cera animal; cera vegetal: cerda.% barras de máquinas; bate-estacas;. ras; máquinas • distribuioras; máqui- colas;
ináquina lança-chamas agrícolas
chelita (minério) chifres; chistos; cinzas; betoneiras; Udu; blocos partes de nas elevadoras; máquinas empacota- maquinas
leivadeiras: máquinas uivei
doras; máquinas empalhadoras; macliquer; cola animal; cola vegetal, colo- máquinas; bombas a pistão; bombas quinas
ladores
agrícolas;
pulveras
encadernadoras;
máquinas
eu(cola; concha de ostras; conchas de tar- hidráulicas; bombas centrifuga s; canadoras; máquinas engaveladeiras; zadoras a galcolasi máquinas
máquinas
relfadel
taruga; copra; copra:ti; copralito, co. bombas elétricas; braçadeiras de má-, máquinas ~dadoras; máquinas eu- ras agrícolas; maquinas sachadeirl
• quilho; coquirana; coral; corantes vege- quinas; braços de máquinas; brocas secadores;
agríco • maquinas semeadeiras
máquina escavadoras; moinhos
mecânicas; bronzes de máquinas; máquinas estampadoras;
de ventosa mondadeirasa
tais corindon; cortiça; coitçoeiras, crina bronzinas;
maquinas
buchas de máquinas; bina expremedoras;
moto-arados; moto-charruas; motor0
•animai; crina vegetal; cricilita; -cristal de linhos; cabeçotes
máquinas
furada-as;
de máquinas; cá- maquinas gaseifica.doras; máquinas ag ícolas
; niveladores, agitadas; pula,
r
rocha: cromita (minério); crubirá (co- breas;cabrestantes;
cadeias . para grarnadeiras; máquinas impressoras; verbsadores agricalasa segadeiras mesa
ral); diamantes; diamantina; .diatomita: máquina
s; caixa partes de Máquinas;
eanicas; ralhas de arado,'
do.
• diorita (minério) dividivi; demi; grad- calandras; calços partes de .máqui- máquinas impulsionadoras; máquinas arado; rolos compressores para esta
falo; de animais; enxofre; epomita; . ervas nas; caldeiras de máquinas; câmbios; lavadoras; máquinas Ditadoras; má- relah terra; rolos destorroadseesá swe
3350 alimentícias; e não medicinais; es- camisas para máquinas; canos partes quinas misturadoras; máquinas moe- =adora; sulfatadoras agrícolas; tka
camas; esmeralda; esmeril; éspato; esper- de máquinas; carburadores; cardam; doras; máquinas pulverizadores mias nades de arados; tose.dores de gramaf
máquinas ra- Untares agrícolas; vaporizadores awlã
macete; estearina; estrorcianita; emanta; cartas; chumaceiras antifricçfv3 para quinas purificadoras;
máquinas refinadoras; má- colas.
extratos animais; extratos vegetais; felds- máquinas; cilindros de máquinas; chadoras;
refrigeradoras; máquinas
Classe: a
•/
pato: libras Minerais; fibras vegetais; colares para máquinas; compressores; quina&
Máquinas reparadoras; ma- Artigos: Instrumentos de precis
filaça; fluorita; falhas de vegetais não comutadores de fôrça; comutadores Cad0/18;
quinas serradoras; máquinas solda- Instrumentos clantificas, aparelhos
medicinais; e não alimentícios; fosforita; de velocidade; condensadores de má- doras;
máquinas *Oradoras; máqui- uso comum, instrumentos e aparata
condutos pua' máquinas; con- nas torcedoras;
foliar (terra); ganisters (terra refratá- quinas;
máquinas torneado- didáticos, moldes de Oda tra-hastes
de
'máquinas;
contrapesos
ria); garnierita; gelatina; geléias; gladia; 4e máquinas; coroas para máquinas; ras; máquinas trituradoras; máqui- acessórios de' aparelhos elétricos,
e
glicose; gomas; gorduras; grafite; gra- corrediças pain máquinas; correntes nas urdidoras; máquinas ventilado- saber: abaixa-luzes; abajures; absora
nito; grés; uaraná; guaxima; (planta de máquinas; correntes de transmis- ras; marteietes mecânicos; martelos santeiros; acendedores; actinõmetrasi
açucarimetans; acumuladores; adapbarbácea); guelas de boi; guta-percha; sâo; cruzetas para máquinas; 'cubos mecânicos; mecanismos de máquinas; tadores;
aerômetros; a/coolômetrom
hassmanita; hellotrápio; isotermita; lime- para máquinas; culatras de maqui- n%inhos; molas de máquinas; mato- alternadores
de corrente elétrica; ala
u
munhões
para
máquinas;
para(raarfinite);
de'
máquinas;
alta; jacinto; jade; jarina
nas; dinamos; discos .
to-falantes; amassadetras de uso dom
fusos
para
máquinas;
pedala
de
má}aspe; jetaicica; junco; lá mamai; lã_ de dragas mecânicas; eixos de máqui- quinas; pentes de máquinas; pontes- mésticos; • amortecedores elétricos)
escórias; lã mineral, lã -vegetal; lápis- nas; détrodos; êmbolos; engenhos de dores de teatas;- pingadores de má- amperinSetax; ampliadores; amplifia
lazuli; látex; lavas; lirnonità; liabaças cana; engenhos de serra; engrena- quinas; pilões mecânicos; pila.' cadores; analisadores; andai de caia*
de máquinas; acataia; esmeris
irar; anemômetros; antenas; anela
habite; liquenas; liquidambar (estora- gens
máquinas; esmeris .mecânicsos; partes de máquinas; pistões para má- dos elétricos; aparelhos acionados par
que); líquidos de plantas:" lâtxtia em de
quinas;
placas
para
tornos;
placas
estasasanizadors;
excêntricos
de
mamoedas; aparelhos aerofotogramétal•
bruto; madeira; madeira, polpa de mafacas partes de máquinas; partes de máquinas; plainas; plane- aos; 'aparelhos amplificadores; apadrepérola: magnésia; malacacheta ma- quinas;
tárias; platinados de motores; po- relhos calibradores; aparelhos cineferramentas
mecânicas;
ferramentas
laquita; malte; mamona; -maná; 'mármore, estasaanizados; excéntricos de má- lias; politizes; pratas de máquinas; matográficos; aparelhos cosmografia
fim; mica; minério; moriazite, musgo; attinas; foles de máquinas; fôrmas prensas; ralos de máquinas; receptá- aos; aparelhos de agrimensura; apita
nácar; nozes 'náo alimentiCias;- danarni; de máquinas; fornos de máquinas; culos de máquinas; redutores para relhte de arma;
alarma;aparelhos de alta
reguladores de Orca;
tensão; aparelhos de ar refrigerado;
oleia,. óleos: ónix; opala; órgãos de forquilhas; franzidores de máquinas máquinas;
máquinas;
reguladores
de
velocidade
aparelhos de assar; aparelhos de asa
animais; ossos' orocerita; brutas; paina: de costura; freios; frema; furadores
palha, parafina; pastas brutas; pau-brasil: de maquinas; furadores mecânicos para maquinas; rolamentos de mo- tronomia; aparelhos de cocção; apaa
tores;
rolos
partes
de
maq
uinas: ro- relhos de comunicação Interna; alia,*
pau campeche; pedra espetacular (mi- gatilhos de máquinas; geradores de tativas; xotares; segmentos;separa-. relhos de contraia de calor; aparelho
corrente:
grelhas
de
máquinas;
redra-sabão;
pedra
pedra;
pedra
neral
dores, partes de máquinas; tambores, de controle de nega aparelhos de
ponte pedras preciosas; pêlos de animais; antifriição; -manivelas de máquinas; partes
de máquinas; teares; tesouras controle de movimento; aparelhos da
de má- mecânicas
pena< de aves; penugens; pez; rubelito; guinchos; guindastes, hastes
;tornos; tremonhas; tubade- som; aparelhos de ama
pata
máar
uinas;
insutladores
de
q
rire.; safira; sais minerais; sandéraca: quinas,: juntas para Máqi^as;" lana lações para caldeiras; turbinas; vál- controle
Ude de temperatura; *aparelhos de
ant.cnie sêco; sargaço; sartuunbu; sèbo çadeivits para máquinas; lanças par- vulas, partes de má
quinas; ventilado- cortar trios (de uso doméstico): aPa»
animai; sébo vegetal; seivas vegetais; tes de máquinas; lubrifiaadores par- res, partes 'de máqdnas; ventoinhas relhos de amuar (de uso doméstico);
r.,r-adurri; serragem;. sulca; silício; sisal tes de máquinas; macacoa; mancais' partes de, máquinas; drabrequinta aparelhos de engenharia; aparelhos
volantes, partes de máquinas
de engomar (de uso doméstico); apaifa- ra l; suarda, mimagar sal de rocha; antifricção; raanivlas db máquinas;
Gladie: 7
relhos de espagir; aparelhos de evaa
tucum; (fibias); talco; tartaruga: casca máquinas abanadoras; • máquinas
' ao; aparelhos de experiências
os: Máquinas de aglicultura e Nau
de: tendões: terebentinae terras brotas. achatadoras; máquinas adelgaçado- h cultura
e suas P artes iirriniaralia olenUficaa; aparelhos de fermentamáquinas &fiadoras; máquinas tes. Grandes
tripas tiro alirnenticles: turfa para eminstrumentos colas, ção; aparelhos de física; aparelhos de
ajustadoras; malugadoras; inclusive tratores,
balagem :isto
a saber: abado- fotodecalque; aparelhos de fotqgrafia;
máquinas • alinIne:
as;
máquinas
res; ancinhos; empilhadores; anci- aparelhos de galvanopiastia; apareClasse: 5
alisdoras;
máquinas
aluinadaraa:
mánhos,
mecânicos;
ancinhos,
puxadas lhos de geodésia; aparelhos de geoArtigos: Metais não trabalhados ou quinas =assadoras; máquinas aplai- cavalo; arados; • arrancadores
de metria; aparelhos de iluminação;
purcialmente trabalhados a saber: alisadoras; máquinas alumadoras; má- afruta;
arrancadores de plantas; asa aparelhos de institutos de beleza;
aço; adesivos metálicas; alcalinos quinas arrasadoras; máquinas aspi- moa-toco;
balauchun batedeiras agrí- aparelhos de matar insetos (não a grí
metálicos; alpaca (metal); alPaa: radoras; máquinas atarrachadoras; colas; bicos
para arados; bombas
-colas);prelhosdmeição;ap
alumínio antifricção; metal; anti- máquinas a vapor; máquinas batedei- agrícolas; borrifadores
agricolas; bra- relhos de observação; aparelhos de
mónio; aparas de metal; babit (me- ras; máquinas beneficiadoras; máqui- ços de' arados; capinadeiras
mecâni- ordenha; aparelhos de passar roupa
tal) bronze; carbono; metais a; car- nas botribet.doras; máquinas
cas; carpideiras; cavadeiras; ceifa- (de uso doméstico); aparelhos de te.bureto metálico; caseara (cobrei eg- tas; tritiqUinsts bwiladoras;brunidomáquinas deras; cepos de arados; charruas; sar; aparelhos de proteção
contr a
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acalante; -.aparelhos tla rádio; apare- fatralecalcadores; !atéia:as; _ fatogra- planimatros; D larilefúria% ,phaske; Pia- i canhota ciavas de cano, de reforço;
araltaaaagata cuscuzeiros; cutelos; descame para
, Mas. da readgemate aparemos de se- laraetros; feduretros; fotascópios; Vrégr at mr; p
sinfetadores MICP mecho:buas; apa- ~mexas; fusívei4 bases de; aco~
patanctemetraç
talheres, para ferros; discas; dtsturnrara:as de earudtração; apeai/ma ae- gabaritos; galactômetros; salvam:me- mas; prol •s cinematograficos; vos (. exceto' da clame 25); debrua¡prateadas% Mn medictonal% apa- tro% ~atra térmicas; gás, bicar are- projetores de flanes; proletares de casa enfeites, não de outras classes;
ga/hm de sosa; aparelhas de teceu- ~os dela gás, bombas para; gila Imagens; projetoresrua; propulso- engatas; ~azam terceto Parte
inxinicaçõ,es; aparelhos de televisão; para lavar; gás distribuidor:wattm
ga; na; prumala pulaerizadores„ Ma de , enganara; engrenagens (exceto parte*
:i
acatam
aparelhos esterilhadons (Mo 'medi- bombas pear pratear; gás,,
; quattrante% ~dm ale máquinas) ; ~lacra% enxadas;
cinais); aparelhas fotogramétricas; da; gás, diausarea de; gás, dispositiva& da el • a • •e; queimadores de Oca; ermadinhas; enxós; escareitdareS; esa
aparelhos fatagraffees; aparelhos, to- paar lavar; Ms, dastribu~ de; laza
tricas; ratit
enoftmaa ria: copros; asara:acho% aspai/radares pa.
' dolieregráMasa aparelhos gaseificada- sesnetrosa-geisers; geladetraa giraste- dias; reato ,
ri mictaria; espelhos metálicos; era
- ima aparelhos geofísica% aparelhai pica; globos geográficos para ~a; dores;
=tomai:te:os; regis- por" espremeriam; espirmaderaa;
kidranzétricos; aparelhos bar:gradares globo& terrestres para ensino; giteca- tradores aparelhas; refistmdores esticadores EferramentasY; estleadea
• ide usa doso; aparelhas metera metros; gneenoma% gonlaniciroaagra- de ar; registrado:ale de atmosfera; te- ras aterramentasa; estojos; estrinsoa
~dano% apazehos matinadores (da duarlares; gratólaraos; grafgmetm; aistradares de Pêsa: registradoras de para montaria; extensões; facas; faia
'liquidas, de &aos): aparelhos azada grafonola% gramofones; gravadores; pressão; reatstndores,dé tanapo; re- eles; fechaduras; fechos; farradural;
=dores; aparelhas mitigas dental- graernexos; gravoscdpicara grupos gistradores de tenda% registradores terminas; Urras %ama para passar
aos; aparelhos- pageartaaderes; apaa conversaras; hormontimetaas; hectó- de tiragem; registradores de trafego; roupa; ferros de plaina para cortar;
relhos projetores; aparelhos reatores; grafo; hectenrance; hectoésteres; hec- regisizad:L
ieicos
transito (borboletas)á capim; tataca; fedhas para fins dia.
aparata% radrofdatenn; aparelhas re- tômetros; heliógrafo; beltafonfrgrafas; registradora aa veaddade; registra- amo% forcados; fôrmas; timões;
largeradares; aparelhos radlotelegraa helicômetaca elicógraf o; luelatemetro; dores
' registros para forquilkas; Int% para animais; tre~
fiara; aparata% reprodutora% de rma- hirlisacópiog abatato% elloterardmaa água ;~Ougara canais; registros aaa; frigideiras; !rateiras; funis; taa
gatas; aparelhos reprodatores de acros; troa; herbário& didáticos; herônietros; para gim; reg
para luz; registro radares manuais; ganchos; gados;
adocei= antaladores; aparelhos arda laidaarates; hidrobaranstroa; ladrada para vapor; registrei telegráficos; ré- globos; goivas não de outras classes;
dadores; •aparelhas sanaras; apare:dam asatômatees; loidrégrafos; hidrostaa gi= grad
relates ou relata; relva. grampos; grosas; instrumentos cor.
telefônicos; aparelhas teiegráficoa; toa; Iddrotinaetros; higrómetros; ha- gim em, geral(inclusi ve
tentes, não de outras classes; lastra.
liparelhos ternarstatos; apareiboa toa grase~; hipsônatros; hodâmetros; metros; reastatos; reatara% resatên- mantas. perfumastes não de outras
cradisras; aparelhais ventiladores;
es; horizontes artificiais; °havei cias; retificadores; seismolonn; saia- classes; jardineiras; jarras; jarras;
apitas não. de outras classes; •agaece- Mugem"; incubadores; indicadanes m/Ágrafos; seisraoscópiasa selecionado- ladrões para caixas dágaa;
gocas; eattontemetros; aspiradores dg automáticos; indicadores de detença/a res; semáfccos; amei" de alarma; se- Ma, de outras classes; lamparinas;
pa; assadores; ataca/ave% bateria:a de curto-circulta; Indicadores da aPaa reias de aviso; setas de sinalização latas; latões; lava-dedos de mesa;
balança.s; balcões frigoríficas; balizas; relhos' elétricas; indicadores da cor elétrica; epaca; sextantes; sinalado- lavatórios; leiteiras: letras de metal;
bartgrafora bazirreatzos; bazinaaros;
-rent;idcaores lvadores;/n- res; sinale a de direção; sincronizarião senda máquinas;
batedeiras de mar doméstica; baterias; a/bradares da escapamentos; Indicado- dores; sinoscópios; sirenes; danara- levantad.aces
limas; limathe.s; lurara pés; metálicos;
benjamins; binaculas; bitolas; •rcari- res cie faexões; indicadores de !taça ne; =moscamos; sistemas de alar- ~retesa lavas não sendo partes de
am; bombas de as' ralo mecanicaa; motriz; indicadores de nível; indica- ma; sistema de comunicação; =tema máquinas; buas para bombas d'água;
baraciatas autcraáticas; beges elétri- dores de péso; indicadores de praça) de oantrôla; sistema de sina
"o; maçanetas; macete; machadinhas;
cos; buz i na% bússolas; butireatetros; (taxímetros e similares); indicelorea sistema de, som; sisteômetros; - machados; malhos; mancais para rcecalma eatomátaas Mo de outras de pressa° de gás; Indicadores da dores elétalcas; soquetes; sorveteiras; das; mandris; manivelas; ~ateia
ciasses; calfbradctres; r2/ marga de pressão de vácuo; indicadores de suportes de aparelhos elétricos; tactã. guelras; marmitas; marretas; marteaparelhas; câmaras fotográficas; cã- areartactada; Indicadores de tenso; metros; osaucómetros; taxímetros; los; matrizes; molas não sendo parta*
aras frigorificas; câmaras' de cinepara atatoos; indicadores telefones; tela os; telémetros; te- de máquinas; morsas; munhões; tuia
ma; %mana de teimamo; campairerass andicadons
para válvulas; injetores; Instauram. lescópios; te
s; televisores; teo- cacos para. martelos; e bigornas; paelétricas;' carregadores automáticos; tos de calculas; instrumentos de can- dolito;
anos; termômetros não liteiros; perneara; parafusas; pão; pea
carregadores paeumaticos; cartas as- trôle mecânica; Instrumentos de /l- canicas;
rmoscópios; termostatos; destoas; pendentes; pe.nduridalbas;
trograficas; cartas geográficas; car- aica: Instrumentos matemáticos; ins. tira-linhas
toca-discas; tomadas;
perfilados; perfuradores
tas Mudem; empas de aparelhos elé- troa:ciente náuticos cientificas; Inter- torneiras arrforaáticas; torneiras de peneiras;
(ferramentas); pernas da fixação;
,
calitsttan
cbares
automáticas;
tricos
comunicadores; Interruptores; Isotan; torradeiras; torroalores;
de cabra; pias; picadores; picarechaves daareavaneas; chaves elétricas; ter, fitas; kaledosc los; lactouó- tossaadeiras; transferidores; transisto- pés
tas; picões; pilares; pinças não dê
chaves magnéticas; ah/emaciara; chu- plosralmpadas; puni , lanternas; na; trenas; tripés; de apare!~ fo- outras
classes; pinos não partes da
veiros Maltas; eiciórnetros; cinema- de pilhas; lanternas elétricas; lanter- tográficos: tubos acústicos; tubos maquipaa;
pires; placas; padrea va poa
tegralosaajaminsetres; cloradas" co- nas
"condiria%
racutarnetros;
válvulas
de
simples; lareiras; lenseneetrus;
dedeiras alarmais; podões; polias;
amadoresayealortmetros; comandos à lentes;
flquidicomporta;
válvulas
elétricas;
varas
linianetros; linfgrafos;
pontas de paris; param; porta-cha;
distancia; embastares de gás; coma- ficadores;
lisImetaos; luchnetros; lu- graduadas; varigrafos; vetocirnetressa ves; porta-copos; porta g elo; porta.
passos (exceto para desenho); co- netas; lupas;
yentiladares; vibradoras; aiscoshne- frios; porta-jarros; portajdias; portalustres;
maçaricos;
ma.
nzatadarea; condensadores; contado- ~metro% magnetégrafas; magneta. troa; valtámetros; voltímetros; veia pão; porta-toalhas; ponteiras; pana
ee imarteaticos; contactares de rota- metTos; roampuladores; manômetros; metros: Init=eniimetres; catai/na- Miras de relógios; potes; postes; praa
çaa; conversores; coornatógrafos; cog- mapas
troa; abooscõpics,
mapas de astrotos; pregos; protetores para calçados;
7:reeleito; cornetas elétrica% carne- nomia;aatrográficos;
Classe: ri
mapas geográficos; mapas
puas; punções; purificadores; quertas para veiculas; correntes de agi- marítimas; mapas náuticos; máquinas Artigos: Ferramenta& de toda espé- jeiras;
quebra-nozes; rendeu; ralas;
menor; cortadeiras de fotografia; atiadaras, da usa doméstico; maquinas cie, ferragens e cutelaria, em geral. rascaderas;
não de ata.
enatais, de rádio; cromastoctiptos; enc- cinematográficas; máquinas cortada- Pequenos artigos de qualquer metal, tras classes;raspadeiras
rasteias; rebites; recinégrafaa; cronômetros; curvImetros; ras, de uso doméstica; maquinas cie a saber: abotoaduras de latas, caixas; pientes; regadores;
reclamas;
reservadertsimetros; descascadores de uso fazer café, de uso doméstico; máqui- aças para afiar; açucareiros; adornas, tantos; retentores; retornes; roçadeldoméstica; despertadores; diais; dilaa nas.- de lavar legumes, de uso domés- exceto jfit, e imitações de jóias; ras; rodas (Mete de Máquinas e- veiatagmaa; duramametros; discos ma tico; máquinas de lavar pratos, de afiadores jóias; affadarcs; guaia- culas); roldanas; rolos; rosários; rostranaticok discos fonagrafados; disa
'doméstico; maquiam de moer ou cos; alargadares; acidravas; .algemas; cas; rombas; araca-pregas; escarrocca gravaatra; cascos para calculo; uso
carne, de usa doméstico; má- alicates; almotolias; abales; anca lhas; saca-taxas; sachas: sacholas;
damos sanam; - clama telefônicos; rim*
de_namer ou plena legaraes ,; ma- nitos; ames, exceto gila ou parte de suta% saldas; saladeira): saleiros;
~nadares de eletricidade; &apo- quinas
mar= falantes; maquinas fotagniaa- ~doas; aparelhas de gala; apara- salvas; serras: serrotes; serva% pasitivos meelnicoa ou elétricos para cas; má
quinas lavadores, de usa da. lhos de ezá; aparelhos de cazialar; ra e(zfe; servirias para ctula enes; sicartdaas; duclara; amadores; eacara-,` méstica;
máquina limpador^ de Ma apitos; arames lisos ott farpados; ar- m:asa; sinas; sovelas; suportes; taças;
thaetzos; ejetores eletrõfaro; eirtru-a doméstico; Má .~:s /doador", dá- coa de aura; arcos de pua; aracaa, tachem; 'taattadreiras; talaras; talheres;
captas; enceradeiaas; equiparaelltua uso doméstico; .-~a registrado- pais guardanapos e similares; aros teia-ao:as tampas; tanques; tapete* da
de aparelhos caiadura Capriamentaa
exceto de escritório; máquinas para guardanapos e similares; aras metal; tarrachas; taxas; telas de arapara rancronbraçao; espelhos para ias- ras,
aa-onsa máquinas Para 6~s; armações; arranca ta- me; tenazes; terçadas; ternfn : termarçadoras
paa
!caiação elétrica; espectroscópics; eaa marcadoras de
de
roi*..
marcadoras chas; arrebites; arruelas; ,assaderas rinas; tesouras, para costura; tesoupetágrafas; espremedores de USO' domarcadores
elétrico% de fogão; azeiteixas; bacias; bainhas; ra para jardineiro; trjetas; tonara%
▪
méstico; eallilidrO, exceto para dese- medidores, de altura; medidores cle kat-saga baldes; baaaajcata barda; torrinider tornos engajas: trados;
rda% estabilizadores da P ressão; esta- comprinatata; ~Mores, de distaratrauquetas; travadeiras: naff entnizar. bebedouros; lie- trancas;trilhos;
billaulares de voltagem; • estádias da; medidores de fôrça; medidores baterias
trinchentar trincos
estlfre os esteneractros; estereosco- de tatuado; medidores de peso; me- tratadeir ; bigornas; bisagras; ha- nam%
trocara= ou trocater; tubas para era
baraboniares; botões Puxa- canament,a;
pios; estereografaerópias; ~me- didores de pressão; medidores da ros- vaiana%
tubos acera fins diversos:
dores; Waçadetras; bridões para anitros; estereoplanirrattros; esticadores;
medidores de adume; medidores mais;
treintis; urnas; válvulas simbrocas;
bola
na-a
de'
outras
aparelhos; estildractras; estrada de cas;
megafones; megansatran clame% bules; cabeções; cabides; ca- ples; varais; varelas; amadores; vafana aparelhos...para; estrada de ter-' graduados;
neesaladares; meteoros- lios; caçambas; caçarolas; cair/reputa-, siManars; vasos: verrumas; atrelas;
roi conizõle da; esbatas- de aqueci- sa, metano;
xícaras.
;
metramosraos;
metros; micro- cadeados; cadinhos; cafeteiras; urnas
mento; estufas p ara, Plantas; elidia- fones; micrômetros; microscópios;
Claaser
Ia
Oniataive
para
relógio);
calda/San
metro% eaarporarnekros; *rematou-a; aricattomos; miras, da base; mitaa
-Artfgos: Artefatos- de cerâmica
canecas; canivetes; canas; cântaros;
exceto de niaaulnas; experimentada- graduaria s; raisturadores de liquidas; canu
faiança, louça vidrada e
canudo% carretilhas; irmana,
artista% e Industriais
tas de ovos; expos.:Sm:aros; extinto- arredores, de use rtarnastica; - castiçaisDa;
cataaaas
cavadeiras;
calaottes sanitárias; e serber; c.ta:tema.
os de Incêndio; fancõpias; farda- tas hidráulicas; mostra:clara%
de ferre; centros de, mesa; alisa- rasa
ter; faróis; tecna-portas slatOMItienz; objetivas fel:gráfica% óculos; odõnrea ates
anéis; meta de outras classerg,
/ata%
~asa
chanfradores;
cher
fecha-portar maumáticasa feder% trata eseatrafra; matadores; cacada
aparelhos da agua; aparelhos de asa
pas
não
de
outras
classes;
chaves
ferros &atritos pasz solda; ferra par rad carneiros; ozonascardas; taoca; chaves de fenda; chaves de fé; aParelhoa de chá: assaderasa
a
passar e angonrar; fsrvedores; fUh- padrões; palmas de aparelhos alati- parafusos; chinca em geral; chaves bacias; bandejas; baria; itebe~osa
dures; filmes remelados; filtras auto- na; panelas de pressão; panem elé- Inglês" chanfras comuns; cinzéis; nadeis"; biscoiteiras; bombordasesa
maticos; fios; aparelhos elétricos; fl- tricas; pantômetros; para-raios; par.
colheres da nina; colheres, botelhas; bules; caçarolas; cadinho&
tra métricas; fixas dentados; /ariana- tdractras; peddmetars; pêndulos; pena. coadores&
trea allisires"; focalizaram% para cá- nadares; elétricas; pesagem; apare- de corapoteiras; conchas; cantam conadinhas; canulasa
auras-; fogareiro (elétrico ou não): lhos para; pesagem„ instrumentos de; conexões para encanamenta; corres- centros da mesa; chapas; coirtereg'
faca% (elétricos ou Mo) • foneridos- pesos para balanças; picadares. de tes. não de outras classes; corta-ara- ceatpolieira% copa% cubata% cabeia
ciada»; fanes; fraraigrafos; fonte de uso &nnést1ces.
me ; c atadar d rama e ou- medos; garra:ata; globos; grua; time
falena:troe tonoscópios; fôr-- elétricas; Pince-ir:a; pipetas;Tm:
aos; cremalheiras; cremasse% croma %Inales sanitária*: jardina3.
tamparam; latrina% lansal
aaa. canecas; fana"- fosforoscóaplos;
piroscópios; pastel% de pintaa cruze ; cubetas; cubos; cunhas;
•

;
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dedos; lavatórios; leiteiras; licores; lhas; estrilbea da veiculas; freios de droguetes; elásticos para vestuários;;
da classe dobradiças; ermo)
manteigueiras; mictórios; morna- veículos; fronteiras para veiculas; enchimentos de pano; enfeites de cato
lucros; esferas;
s; cSmaneg
gas; palitos-paliteiros; paenlas; pe- furgões e suas partes Integrantes; pano; entremeios; entretelara eátopas esmaltes exceto asgulnlio
odontológioss e 4141
pita; pires; placas; porta-jarros; guidões para veículos; hélices de vela de algodão pana alfaiate; 'etiquetas toucador; espelhadore.s
de
água; espotes; pratos; provetaa; purificado- partes integrantes: lemes; locomotide pano; feltros paia limpeza; !ca- pelhos; espermacete preparado; elo
.
mrviço de chá; serviços de jantar; vas e suas partes integrantes; ma- tões; filtros de pano; fitas; Milhos: premedores; espuraadeiras; estojoet
serviam de refrescos; talhas; terpara veículos; mastros; mo- flanelda para limpeza; franjas; ga- extensões; farinheiras; 'acabas; fila
rinas: tijelas; urinóis; varetas; va- nivelas
las de veículos; matocargas e suas lardetes; galões; laços; mechas; mo- troa; filmes viagens; fôrmas, lama
"ames; vasos; xícaras
.
partes integrantes; motocicletas e chilas; mantas; (exceto quando ves- cos; fruteiras; funis; garfos; garra*
Cla..uea 16
suas
partes integrantes; motociclos tiário); mortalhas; instam; nesgaa Ias; gelatina não alimentkias; gelos
Material exclusivamente para cons- e suas
partes integrantes; alatoais, ombreiras; palmilhas; pa,ssansana- gesso exceto odontológico e paras
truções e adorrios'de prédios e estra- gões e suad
partes integrantes; mo- rias; passamane.s; pavios; pingente; construção; globos; glutenta;
das a saber: alcatroados para cons- toretas e suas
partes integrantes; pom-pons; protetores , de pano para na; gorduras;- giz. para alfaiates; gos
truAes; argila pteparada para cone, naves e suas 'partes
integrantes; na- colchão; rédeas de qualquer tecias; mas preparadas, não de ,outras cisas
truaões; areia preparada para coas- aios e suas partes integrantes;
ôni- rendas; sacolas; sacos; s ianilias ; gu-"' ses; gorduras preparadas, não- de oua
tsuções; argamassas para constru- bus e suas partes Integrantes; parabordar; Mas; vis- tras classes; jarras; 'jarros; lac.res,
ções: asfalto para construções; azu- brisa de veículos; para-choques 'de taches; -telas para
exceto de escritório; lamparbasa;
xreas
w .
;
lejos para construções; balaustres de veiculas; pare:lamas de veiculas; peva-dedos; lavatórios; leiteteirm; nua
Classe
26
zeâas
construções; balcões quando constru- dais de câmbio; petrolero e suas Artigos: Artefatos de madeira, ona) reiros;
mantegueiras; massas prepações; batentes para construções; blo- partes integrantes; pick-ups e suas ou marfim, a saber: adornas (não de radas não
de outras classes; mala
cos para construções; bloco para partes integrantes; pneumáticos de outras classes); adornos paia móveis que; matéria
plástico ou sintética
pavimentação; calhas de telha- veículos; ponteai; de veiculas; _ra- (exceto da classe 25); adornos para mirra; moringa*:
mucilage.m para gados; cimento comum; caibras pro- diadores para veículos; raios para uso caseiro (exceto da classe 25); los; negro de fumo;
°labia; óleos
palados para construções; caixas bicicletas; rebocadores e suas partes adornos para uso pessoal; alforges; para pintura; palha preparada
(inde cimento; caixilhos, cal para Integrantes; reboques e suas partes almas para borlas; argolas (inclusa clusive para colchões); paliteirosa
construções; -chaminés de constru- Integrantes; remas; rodas de veí- ve pata guardanapas); armações palitos, exceto de madeira ou metal;
ções; chapas para construções; coselins; toletes para veículos; para leques, e outros; baldes; bande- parafina preparada; películas vir*
lunas para construçoes; cornijas culos;
tratores não agrícola; trans e suas jas; barris; bilras; biscoiteiras; bolas gens; penachos; pendentes; pendurls
de construções; cre para constru- partes integrantes;
troles; troleibus não de outras cIa-ases; cabides; cabos; calhas; piaçã; pires; ptombaginsa
ções; divisões pré-fabricadas; drenas e suas partes integrantes;
taucks e caçambas; caixas; caixões; caixetas; pluma para esteao; pós para moldas
para construções; edificações pré- suas partes integrantes; vagões
carretlithas; Cavalete:3; cen- gere; potes, pratos; queijeiras; rads
moldadas;, esquadrias; estacas pre- suas partes integrantes; vagonetase canecas;
tros de mesa; copos de cozinha; ces- alentes; . resinas preparadas.; resinem.
paradas para construções; estrutu- .e suas partes Integrantes; varais de tos;
colheres de pau; coiherinhas, -cies preparauca; revestimentos; rolos
ras para construções; estuques; fôr- veículos; varetas para veículo; veí- colherões;
coronhas; cruzetas; cubos; de imprensa; rosários; sabões para
ros; frisos; guicbets; grades; imita- culos.
cunhas; dei-sus de madeiras para es- aso na indústria; saldeiras; saleiros;
ções de mármore para construções;
Classe: 19
- cadas; -discos; dormentes; encostas' sangue cristalizado; selas; serviços
lambris; lamelas; lixeiras para cons- Artigos: Animais
vivos, inclusive enfeites não de outras elassaa engra- de café; serviços de chá; serviços de
truções; luvas de junções para cons- aves, ovos em geral; inclusive
(jo bi- dadas; enviaucros; (inclusive pa.a jajntar; serviços para refrescos; tatruções; macadame; madeira prepada seda, a saber: abelhas; an- garrafa); escadas; esferas; espetos; lhas; talheres; -tintas, eimeto das
másmores preparados para constru- cho
tas; araras; aainino; gado; avesremeaeiras;' esteiras; esteirinhas classes 16 e 17; tararias; tijalasa tipo0
ções; masas para ,parede; mossaicos; truzes; bezerros; bicho da sada; esp
mesa; estados; estrados; fôrmas; para impressão; travessas; manais;
papel para forrar casa, paredes di- bois; borboletas vivas; búfalos; bur- para
fusca; gamelas; grades; varetas: vasilhames; vasilhas; vernivisórias, inclusive para escritórios; ros; cães; caititus; cainaleõeis` ca- forquilhas;
lançadeiras manuais; letras; lingue- zes. ex eia para lustrar e de toucaparquetes; peças ornamentais de ci- meios; cangurus; capivara; carnei- tas;
dor; vasos; idearas.
limpa-pés: maçanetas; macetes:
mento ou gãsso, para tetos e pare- ros; castores; cavali
Requerente:
cooperativ,a Agrícola de
losde
corrida;
usaram
eior;
ialas;
manivelas
não
, des (exceto da classe 25); pedregu- cisnes; cobras; codornas vivas; cro- de outras classes; mastros não de ou§eatral
Cotia
—
Cooperaavi
lhos preparados para construções; codilos; cotias; elefantes: emas, an- tras classes; molduras; núcleos;
Locai; Capital do astaa‘an
Paulo
p, pilastras de concreto; pisos; 'placas cas; galináceos vivo; galin has; ga- atos; painéis: palhetas; para pintor;
Classe 25 I para pavimentação; pedras prepara, los; gambás; gansos;
ra aba°,
atos; hiPoPõ- psndentes; pendurIc‘alhas; pinos; Pl. Artigos: Escôvas coniuns
. das para construções; portas;- por-4 taarioa Insetos vivos;gjavalis;
pas; placas, ponteiras; porta. blocos: p.a, etc.) escovões; espanaoates; 'amções; produtos betuminosos para rés; jumentos; lagartos; lebres;jacalei- pastas; pratelelras; pratos; a -rn_e asses; puxadores de agua; %a-amuras;
construções; produtos de base as- tões; leopardos; lontra); macacos;
vassourinhas,
dores ou jiregaaores de roupa; protataca; soleiras para portes; tacos; marrecos;
onças; ovos de qualquer tetores; puxa-ores; rebites; reaja"Classe 31
tanques; muros de cimento; telhas; espécie; pacas;
passavas teia réguas de marceneiro e ~la- Artigos: Tendas, lonas, correias de
tijolos; tintas para paredes; muros; vivos (canários,papagaio;
pintassilgos ate.): ias, san graduação; reservatórios: transmissão de toda espécie, corcloaportas e janelas; tubos de constru- pavões; patos; Pe
ixes vivos ; Pelai- rodas (exceto de ve... - máqui- lha e barbante. Matsrial de vedação
aões; tubos de concreto; tubo de uso nhos para aquários;
perdizes; pari- nas); rosários; roscas; supoaes;
e mangueira, a saber: adesivos para
exclusivo em construções; tubos de quitos; perus; pombos;
para - er roupr: tate
a Vedação; aros para vedação; anéis
ventilação de edifícios venelanas; preguiças; quadus; quatissporcos;
queixa- tampas; tapates; tonéis; torneiras; para vedação; argolas para vedaça0I
vigamentos preparados para consraposas; ratos vivos para labo- trancas; trincos; lu.;os; rasloames: arruelas para vedação; barbantes; be.
truções; Vigas preparadas para daa;
ratórios; saguis; sapos; serpentes;
vasilhas.
tume; para vedação; barracas de
construções: vitrinas quando C Grui-- tamanduás,
tartarugas, tatua te-Classe -27
Caropnlha; buchas para Vedação; htts,
truções; vitrôs
lk jus; tigres; touros; tucanos; ursos; 7Artigos: Artetãtos de palha ou nbro. iões dz. viação; canaletas; cápsula
vacas; veados; alcunhas; vitelas a saber: assentos: balaios; blocos' para garrafas e frascos; darto aeCase- 21
Classe; 22
Artgios: Veículos e suas partes intecaixas; -calcos: entro de ies-; Ces- faatario para- vedação; cor as para
grantes, exceto máquinas e moto- .Artigos: Pios em geral para tecela- tas; cestões; - cestos; chicotes; d soes* fins diversos; cordéis para fins dires. a saber: alavanca de câmbio; gens, e para uso comum, Linhas de encostos; enfeites; esteira:a. esteia- versos; cordoalha em geral; çordõesS
ambulância e suas partes integran- costura, para bordar, para tricotar, nhas; estojos; fios de ..pita; gabiões; correias cie transmissão em geral entes; amortecedores de veiculas; aros a saber; Carretéis de linha; fios de guarnições para móveis; gigas de icarcias; esferas para vedação; fitipara veiculas; automóveis e suas celulose para tecelagem; fios em ge- vime; joeiras; malas; maletas; pro- lhos para vadação; ferroa para vadeai
partes integrantes; auto-caminhões ral para tecelagem; fios plásticos tetores para cama a mesa; rachichos; ção; fugalaça; gachetas para vedação;
e suas partes Integrantes; auto-mo- para tecelagem; fios de serzira li- rebenques; recipientes; rédeas; re- guarda-sol de praia; guitas; lonas an
trizes e suas partes integrantes; nhas para bordar; linhas Para co- vestimentos; sacolas; sacos; xergas. geral; mangueiras; anangotes; mameis
aviões e suas partes intearantes; ser; linhas para tricotar de lã; no. Classe 28
para calafate; massas para vedação;
ve/os de linha
boiões para navegação aérea e suas
Artigos: Artefatos e pra:lutos acaba- material de vedação em geral; moda.,
•
Classe: 23
partes integrantes; bancos de veídos de origem animal; vegetal e mi- para vedação; Pálios; pestanas para
culos; barcas' e suas partes integran- Artigos: Tecidos em geral, a saber: neral; artefatos de substancias qui-- vedação:- talhas em geral; tampões
tes; barcos e suas partes integrais- aparas de tecidos, batista; fazendas mica:a a' saber:- açucarehtt; alcatrão para vedação; tendas; tiras Para 'Vetas; bicicletas e suas partes inte- em peças; falar; linhagem; morim; preparado para as indústrias; anal) dação; tubos para vedação; tubula.
grantes; bondes e suas partes inte- musselina; ornada Paea: pano exceto de outras' classes; aparelhos ções para vedação; válvulas simples
grante; bates e -suas partes inte- causo; panos em peças para qual- para água; aparelhos para café; apapara vedação
grantes; braços para veículos; bré- quer fim; pascal; aercalina; retalhos relhos para chã; aparelhos para JanClasse 35
que; calotas; câmaras de ar para de tecidos; sarja; sasjinha; tafetas; tar; aparelhos para, refrescos; ador,Wculosa camionetas e suas partes tecidos em geral; tecidos para quais- nos não de outras classes; argolas Artigos: Couros e peles preparadas'
4ntegrantes; caminhões .* suas par- quer fina de peças; tecidos revesti- não de outras classes; aros (inclusi- ou não. Artefatos de couros e peles, .
Integrantes; canoas e suas par- dos' de qualquer material; telas em ve para elcuka e para guardanapos); a saber: afiadores para ferramentas;
tes integrantes; carretas e suas par- Per.a exceto de metal, resultantes de bacias; bainhas; baldes; baixelas; antolhos para animais; aparas; argo, Integrantes; carrinhos de mão e tecelagem, tumor; veludo.
bandejas; banheiros; bebedouros; bis. las; aros; arreios; bainhas; bande!sues partes integrantes; carroças e
Classe 24
caneiro-ia bolas não de outras clamas; jas; bõlsas; caixas; camurças: . capaz
*latas partes integrantes; carrocerlas; Artigos: Artefatos de algodão, cânha- borribotieres; borracha artificial ou Para álbuns. e livroa carneiras: casa,
irragadores e suas partes In- mo, linho, juta, sede, lã e outras fi- sintética; borracha natural quand) peleiras; chicotes; coleiras; correaltegrantes; carros 'motores e suas bras, a saber: adõrno de pano; ala- produto acabado; botelhas; bules; mes de paraquecias; correias não de
aartes integrantes; carros reboques mares; alforges de Pa no; . algodão cabides; cabos; calçadores; caçam* outras ciasses; estojos; lInguetas:
e suas Partes integrantes; carros para alfaiate; atacadores; ataduras;
cachepots; cálices; canecas; ca- malas; maletas; mantas (não de ouianque e sues partes integrantes: (exceto para fins medicinais); bicos; bas;
nudinhos; 'capas, exceto autuaras tras classes não sendo vestuários);
os de embareações; chapas para bedsas; bordados; borlas; braçadei- carretilhas; celulóide; cera para in- ato cham; pairais; palmilhas; vastas;
veiculas; chassis; desligaddras de ras; brocados: cadarços; capas para dústria; centro de mesa; cestos; chaem bruto; peles parcialmente
yeictdos; direções da veículos; diri- mealeis; capas para raquetes; capas pas; charão; chuveiros amima; cos- ppelesreparadas; peles preparadas não de
a:Inas e suas partes integrantes; para instrumentos musicais; carapu- dores; boaltar; colas industriais; co outras
classes; pontas: , ponteiras;
*agas; eixos de direção para rei- ças; (exceto vestuários): churnscos Piares; compostas não quimicos; porta-placas; porto-chaves; portalnios; elevadores; embarcações e de algodão; coadores de entét nobe-- c annoteiras . rasfeiteirits; copos: Cor n usa: parta-notas; protetores ufin de
partes Integrantes;
an
esgotos ., de turas, para cavalos, para alano:•
d" . 7* arra-s • (-abalas: cubos; (1.=. 8 n atras classes; pulseiras: raia:hos;
Walela, 0:4clideo rodantes; emala dõss de qualquer tacho; detsr.tr's. r"
p :ra traisezs; disantivos tia r et:saques; recipientes; rédeas;- saco-
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Ias; sacos; saltaa; salas; soldados; soa nas; canutioa; centros de mesa; cha- alimanticio; arma; araruta; arroz; a-a- 'rato ou cigarro; cachimbos; carteiras da
las paia caamausa amas para tacos; pas; chicotes; chupetas; achuveiria pargu;
rlos; aveia; aves abatidas; 'couro de metal; para cigarros ou r.ha.
'suportes; te:minais; tira-cotos; tirara- i nhos; chuveiros comuns; correis; (er- aveias; att ; azeite; azaitonas; bar kaltos; carteiras de couro ou de metal
- es; tubos; v , ases ; vasilhames; vira.,'cm de transmissaia de máquinas e calhau; balas; banana; "nana" ; ba"" ¡ para fumo ourapé; charuteiras;
de vestuários); cubos; cunhas; -dedal.. rdia; batata; baunilha; bertaiha; be- para fumo ou rapé charuteirascharutos;
de can-mios.
. charu_
terraba; biscoitos; bringela; brOcolis;
c.a5.38 32
;ma; descansos; desintupideiras;
garros;
cigar
rilhas
;
Artigos: ,Jornas, revistas e publica- coa para IIIWC3: elásticas; encostos; bolachas; bolos; bombons; buchos; c"fain'zeO
s
irg;
cortadores
a
ções em gerai. Alouns, programas ra- envólucros; esferas; estrados (exce- caças alimentícias; cacau.; café; caca_ to; eucalipto preparado para cigarros;
diofónicos; Peças temrais e cinema- to para tecelagem e elétricos; guartagral.cas, a saber: almanaques; ai- nições para moveis e similares; lan- qui; acata/mias; caramelos; carnes ervas para fumar; filtros para piteiras;
buns impreascis calsnaarios; catálo- cheiras; !enraia; maçanetas; mano- tascas; sacas e em conservas; casta- iõlhas de turno, fosforeira; fumo- isgos; cronicas Impressas; designação pias; mochaaa; a..as para, businas; nata; cebola; cenoura; cereais; ceva- quem; mentol preparado para cigarro;
de filmes; des;gnaçaa de peças tea- placas; pneumiliacos, exceto de. má- da; cevadinha; chá; cheiros; alimen- papelinho cortado e preparado para ci.
'trais: discursos inipsesos; folhetos quinas; e de veiculas; pratos; pontal- timos; chispe; chouriços; churrascos; garro; palha para cigarros; piteiras;
• impsessos; • fiunhas unpre-s aas; histo- ras, (exceto para bangalas e guarda- coalhada; dica; cogumelos; colaran- porta-charutos; porta-cigarros; portadi telefônicos: chuaas); protetores (inclusive para tes para alimentos; colorau; cominho; fumo; porta-rapé; rapé ! tabaqueirasá ta.
rias impreasas; indicas
•jornais; livros; müsicas Impressas: cama e mesa); recipientes; revesti- coapotaa; condimentos para alimen- baco manufaturddo; ou
não; tubos de
orações Impressas; peças cinemato- mentos; rodas; exceto de máquinas e ta; confeitos; couve; cravo; cremes;
cachimbo
ou
rapé
gráficas; peças temrats;,a poesia s;
de veiculos; rodízios; sacos (exceto dOces; drnps; enchowas; espinafre;
Classe; 45
Premias; programas de circo; progra- de uso médico); saltada solados; so- easências alimentícias; extrato de to- Artigos: Sementes
e mudas para .agrimas de radio; programa de televisão; am; suportes; tijelas; toalhas; tubos; mate; extrato de carne; extrato de
programas impressos; propaganda' mmfruta; ervanço; erva-dóce; ervilhas; cultura, horticultura e floricultura, fiavasos. s
pressa escrita; prospéctos impressos;
Classe 40
faisão abatido; farelo; - farinhas lia res naturais; a \saber: bouquets de flórea
escritos; prosas impressas; publica- Artigos: Móveis de metal, vidro ou menticia.s; farinhas de cereais; fari- naturais; coroas'. de flórea naturais;, gerções impressas; revistas Impressas; madeiras, estofados ou não, a babar: nhas de mandioca; farinha'de mesa; mes para plantio; grãos de sementeira;
romances impressos; roteiros impres- acolchoados para móveis; almofadas farinha de trigo; favas alimentícias; grinalda de fitares; naturais; mudas de
50 5 ; de 'filmes; roteiros Impressos de para móveis; aparadores; armações féculas alimentícias; feijão; fejoada; quaisquer vegetais; plantas em geral em
taties em geral. Álbuns, programas raa rob farina de móveis inclusive para ferimento; fiambre; ligado; filhos; vasos: sementes em geral para plantio
iropre•,sou folhinhas impressas; hiato- eAcritório; armários; assente acol- flocos; frutas; (imatura, secas, em
Classe: 46
pressa escrita; prospectos impressos; choados; balcões sob forma de mó- caldas ou em conservai) fubás; fun- Artigos: Abrasivos para polir; 'aguai
peças teatrais; "scripts" de canarim; veis; bancos comuns; bancos de igre- géres; galinhas abatidas; garoupas; ge- sanitária; alvaiade para limpeza; 'Uive"scripts" de teatro; "scripts" Ide te- jas; bancos de jardim; bancos escola- ,asinas alimentícias; geléiaa alimentí- Jantes; amido para lavanderia; anil
leviaão; sueltos Impressos
res; banquetas; bares sob forma de cias; gergelim; gila); glucose; goiaba;
Classe: 38
móveis; berços; biombos; sob forma goiabada; gorduras alimenticias; grâ- areia fina para polimento; azul paça laArtigos: Papei, papelão e seus arte- de móves; buffets; bureaux; cabides nulos alimentícios; grão de bico; vanderia; barrilha para lavanderia; bofatos, a saber: agodas em branco; sonfornaa de móveis; cadeiras de ma- guando; hopjes; hortaliças; hóstias; neca de cèra para polimento; briquete
— álbuns em branco; argolas de papei las; cadeiras com rodas; cadeiras co- juliana; lasosta; laranja; laticínios; para polir; brunidores; buchas para poou papelão; aros de papel ou papa- muna; cadeiras de balanço; cadeiras legumes; leite de cabra; leite de Vaca; lir; cfra de 'andaria; céra para capserião; balões de papel para enfeitar; de barbeiro; cadeiras de dentistas; (In natura em pó ou condensado); var brilho; céra, para lustrar; céra para
bilhetes de ingresso; bilhetes de pas- !cadeiras de escritório; cadeiras para ntilhas; lingua; linguiça; lombo; polir; composição para brilho; composisagem; bobinas de papel; blocos para banho; cadeiras para enfêrmo; cadeia louro; maças; macarran; mandioca; ções para conservação de móveis e
anotações; blocos para cálculos; blo- Iras para inválidos; cadeiras para pa- mangas; mantsma; margarina; mar- utensillos;
composições para lavagem:
cos para correspondência; blocos para ralíticos; caixas sob forma de móveis; melada; mariscos; massas alimenta- composições
para limpeza de móveis e
desenhar; blocos para escrever; bro- caixas para rádio sob forma de mó- das; massas de tomate; massas para
churas nao impre,sas; cadernetas em veis; caixas para televisão sobforma topa; mate; mel; melado; milho; utensílios; detergentes; esfregões -para
branco; cadernos escolares; caderno de móveis; camas com mólas; camas miolos; miúdos de animais; mocotó; polir; esmeril: esponjas de aço para popara desenho; caixas de papelão, ca- com rodas; camas comuns; camas meahos alimenticios; miluscos allmen- lir- esponjas quimicamente preparada
pas de papel para documentos; capas hospitalares; camas para enfermos; tidos; mortadela; mostarda . nabiça; pira polir; farinha para lixiv:a; féculas
de • pape.lao para documentos; car- camiseiros; canapés; cantoneiras; car- nabo; nózes; noz moscada; óleos ali- para listv'a; flanela quimicamente preteiras de papel; carteiras de papelão; rinhos; mesas (inclusive para refei- mentidos; ostras; ovos cozidos; fritos parada para limpeza; fósforos; goma
cartolina; ctutaes de Identidade; car- ções e para escritórios); colchões; co- ou quentes; pão; pastilhas; pata; para lavanderia; graxa para couro; satões de visitas; cartões em branco; lunas; cómodos; consolos; criado-mu- abatidos; pessegada; pêssego; peias- patos, madeira, etc.; giz para sapatos;
cartbees indicas; cartuchos de carto- do; cristaleiras; discotecas sob forma das; peixes; pepino; paras; pescados; hidróxido de sódio; lã de aço para pouna, não de aal...s clasaaa; chapas
dispensas sob forma de pleckma
I
pimenta; pimentões; pipocas; lir. líquidos detergentes; lixivia;. lixa;
de papelão para aias diversos; cha- de móveis;
divans; dormitórios; encostos pirarucú; poienta; pra/Ines; presun- massas para brilhar; massas para lustrar;
pas planogrienCtv; cheque, em bran. móveis;
estofados; escabelos; escanos; tomava- tos; produtos alimentícios para conpara polir materail abrasivo para
CO; duplicatas; encadernações de pa- nInhas; espreguiçadeiras; estantes es. saram' alimentos; pudim; queijos; massas
pel; encadernação de papelão; enve- tormentos para móveis; estrados de quiabos . rabadas; rabanada; rabane- polir; oleitsa para lustrar; óleos para luslopes; envolue,ros de papei; envlau- cama; etaateres; faldistórios; gabinete te; raçaSes alimentícias; rações balan- trar; óleos para limpar móveis e utensicros de papelão; etiquetas; faturas; para copa e cozinha; geneflexórios; ceadas para animais; repolho; rim; lios; palha de aço para polir; pano de
falhas de celulose; !Olhas de papel; guarda-casacos; guarda-comidas ;, sal; salame; salsa; salsicha; sandul. sílex; pano de vidro; pano de esmeril;
_ /Olhas de papelão; fõlhas indicas; guarda-louças; guarda-discos sob for- che; sardinhas; • salga; soja; dans; pano quimicamente preparado para Vrar
guardanapos de papel; Ingressos de ma de móveis; guarda-roupas; guar- sorvetes; talharim; aapióca; tenapê- manthas• pa,stas para dar e conservar
papel ou cartolina; lenços de papel; da-sapatos; guarda-vestidos; mapote- ros; toucinho; tomate; torrões ali- brilho; pastas para lustrar: pastas 'tara
livros comerciais em branco; livros de cas sob forma de móveis; mesas (ex- menticioa; tortas alimentícias; trigo; polir; pomadas para dar e, conserv.Sr o
contabilidade; livros fiscais em bran- cato de uso exclusivo em jazas); me- arucum; uvas; vagens; vinagre; raro- brilho; pomadas para lustrar; poiMicias
co; livros não Impressos; malas de tinhas; mesinhas de cabeceiras; me- pes alimenticios; xarques; xispe; xuxu. para polir; pós para dar e conservar o
papelão; maletas; mataborrão; notas sinhas de ez:critorios; mesinhas com
brilho; pós para lustrar; pós para polir;
fiscais; notas promissorias; ornamen- roda; 'inclusive para ...escritório e resClasse: 42
potassa, preparados para dar e conservar
tos de papel; papel . absorvente; pa- taurantes); môcho; molduras grandes, Artigo:: II;L:das á'coolicas e fermen- brilho;
preparados para lavar. prepaniclos
pel almaço; papel aluminizado; pa- sob forma de móveis; mostruários sob tadas, a sanar: — aguardentes; ani- para lustrar;
preparados para polir: Pre1 celofane; papel exepon; papel car- forma de móveis; móveis de cozinha; zes; aperitivas: bagaceiras; batidas; bepara tirar manchas; preparados
.p apel de linho; imai
8 •P- móveis. de jardim; móveis de varan- bulas alcoólicas não medicinais: bebidas parados
pei encerado; papel estanhado; Pa- da;- móveis para consultórios; móveis fermentadas não medicinais; biteer; para tirar ferrugem; sabão conium:r sapel higiênico; Papel Impermeável; Pa- para hospitais; móveis para igrejas; brandy; cachaça: cervejas; chopps; ci- bão de areia; saponáceos; silicatos para
pel linha Págu,a; papel para desenho; móveis para rádio; móveis para sala dras; conhaques; Untei; genébra; gene- lavanderia; tijolos para brilho e polimento; tinta par lustrar e pol r; tozbas
papel para embrulho; papel para en- de jantar; móveis para sala de visita; brita;
gengibirra; gim; grieger alcoólica; de cèra; vela de sebo, céra espermatere,
cadernação; papel para escrever; pa- móveis para sala de espera; móveis
graspa;
hidromel
alcooólico;
kirsch;
pel para impressão; papelão . para para televisão; móveis para Veldllos
estearina, etc.
•
qualquer fim; papelfishos para fins (Mio sendo partes destes); oratórios kummela ficares; marasquinhas; nectar
Classe: 47
variados; passagens de papel ou car- quando móveis; otomanas; penteadei- alcoólico; parati; pipermint; ponches:
tolhia; pastas de cartonaras; Dramas- ras; poltronas; porta-abajours; sob quinacioi; rum; sucos alcoólicos; vinhos; Artigos: Combustíveis, lubrificanths, e
substâncias e produtos destinada,: á .3Itt-,
vodka; whisky
abrias em branco; recibos em branco; forma de móveis; porta-chapéus 30b
minação e ao aquecimento. a saberá-.
recipientes de papel; recipientes de forma de móveis; porta-cinzeiros sob
Classe; 43
papelão; rosetas de papel; rólo de forma de móveis; porta-qudroe sob Artigos: Refrescos e águas naturais e cool motor; álcool solidificado. acaltig
papel; rótulo de papel; sacos de para forma de móveis; porta-retratos sob artificiais; usadas como bebidas, a saber: álcool carburante; alcoor carburado; :ai:,
pel; talão de oabrogramas; talão de forma de móveis; porta-roupas sob aguas gasosas artificiais; águas gasosas para lamparina; benzina; briquetes (Mui
ingressos; talão de passagens; talão forma de móveis; porta-sapatos sob naturais; águas magnéticas naturais; bustiveis; briquetes para aquechnerito;(
de promissórias; talão de radiogra- forma de móveis;, porta-vasos sob for- águas naturais não medicinais; bebidasa briquetes para fogão; carburantes; èar.,
mas; talão de, recibos; talão de tele- ma de móveis; prateleiras: formando espumantes
sem álcool; bebidas não al- vão vegetal ou mineral; céra para 'ilus
gramam telegramas em branco; tu- um móvel; psichém pufte; sofás; eu. coólicas: essências
para refrigerantes; minação; coque; essência para lubrilataaa
bos de cartão; tubos de papel; tubos miem; roupeiras; travesseiros; Vitrigarapa; ginger-ale; proselhas; guaranás; çáo; fluidos: combustíveis; fluidos lidai
de papelão; tubetes de cartão; tubane sob forma de móveis.
hidromel- como refrigerante: refrescos ficadores; fluidos para freios; flui oal
tes de papel: tubetes de papelão; vaClasse 41
geral; refrescos em pó; refrescos em para isqueiros; gás combustíveis; 04
Artigos: Substâncias alimenticias e em
sos de cartolina ou papelão
aquecimento; gás para iluminaçãoè
Classe 39
seus preparados. Ingrediente de ali- xarope; refrescos preparados; refrSeran- para
solidificado para coinbustão;
Artigos; Artefatos de borracha e de mentos. Esaênclas alimentícias, a sa- tes; sodas; sucos de frutas para bebi- gás
nação ou aquecimento; gasolina. gertéiadas; xarooes para refrescos
guta percha, a saber: argolas; anéis; ber! a,bacate; abacaxi; abio; abóbora;
para lubrificação: e iluminação; graxai'
asse: 44
aros; arreios; assentos; bacias; ba- abricó; acarajé; acelga; adiou; agrião
ses; bicos: bocais; barlsas; braçadei- alpina; alcaxofra.; alearia; alface; Artigos: Tabaco manufaturado ou não. lubrif cantes: lenha lubrificantes de cauda'
caber: scan- quer csp:!cie; dicas lubrificantes; óliose
nara fumantes
ras; cabos; caixas; calcos; câmaras alho; alimentação para aves; alpiste: 14.:
de ar, exc7ta pira veicules e máqui- ameixa; amêndoa; amendoim; _amido :', -ciores de • cfgrrros: Ioquillia pata chr.• para dmoris. ecdores; (Vens para aqueci--
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tante; óleos para iluminação; parafinas uso em toucador; pampos para pó de roupinhas para bonecas; .rugby; sapatia,

,

lubrificantes; petróleo refinado; queroze- arrcrz; preparados para cabelo; produ- ne; turfa
tos para maquilagenirpúcaros de toucador; pulverizadores de perfumes; réders
Casse: 48
para cabelo; Iegenadore,s não medicinais
Artigos; Perfumaria, cosméticos; de tou- do cabelo; removedores de cuticulla mucador* a saber; absorvente de uso eia ge; sabões dentifrícios; sabões . para
toucador; acetona para toucador; afai- barba; sabões perfumados; sabonetes
tadores de peles das unhas; afiadores de não medicinais; saboneteira; asachetsa;
lâminas de barbear; afiadores de nava- sais perfumados; saquinhos de' cheiro;
lhas; águas de alfazema; água de bele- secador de cabelo; ashampoos»; somza; águas de colônia; água de lavanda; brancelhas postiças; tabletes para limpeáguas de quina; águas de rosas; águas za de unha; talco perfumado; tesouras
de toucador em geral; água para embe- para unhas. tijolos para unhas; tinturas
lezamento da pele; águas para maqui- para cabelo; tôsicos capilares não medilagem; águas perfumadas, alfinetes para cinais; tranças de cabelo; travessas para
cabelo; alisadores de tabelo; ahmisca r: cabelo; unhas postiças; vaporizadáres
almofadinhas de cheiro; amido perfuma- de pó de arroz; yaporizadores de perfila
do; amoladores de lâminas e navalhas; me; vaporizadores de talco; vasos de
`amónia perfumada; aparelhos para adi- toucador; .veatizes para unhas; vina.sar'cWbelo; aparelhos para barbear; apagres aromáticos •relhos para cachear cabelo; aparelho
Classe ../.9.`
Para
cara"
cabeia"'
aparelhos
Para
eacc"
Artigos:
.jagos
de tódá apetrechos
a espécie.
- var Cabelo; aparelho& para frisar cabelo; Brinquedos e passatempos;
aparelhos para ondular cabelo; arminhas
pára pó de arroz; atomaSsadores dever- artigos para fins exclusivamente desporfume; bandolina; barbas postiças (ex- tivos, a saber:, aeroplanos de - brinquecato (carnavalesca): batom. brgodes dos; álbuns para colorir; álbuns pala repostiço, (exceto carnavalesca) . borrifi_ cortar e armar; alteres; alvos para jocalores de perfume; brilhantina; °when., gos e tirou anzóis; aparelhos de ginásdores de cabelo: carmina carminados de dca; aparelhos de soltar pombos; artoucador; côra depilatória; cosméticos; mação para passatempo; armadilhas para
animais; armas de brinquedo; aros para
k:rayort para maquilagem; cremes para
toucador; crewes para massagens; ore- jogas; assobios: automóveis para diaissues para pele: cheiros. cílios post: ços; ças: aviões de brinquedo: balanços; bap

Classe; 17
,
nhos de. boneta: serpentinas de papel Artigos: Almofadas para tintas, apaga.
para carnaval; shoting bali; skis; so/. dores de tintas e lápis,' aquarelas, esto.
dadinhos; tabelas de bilhar; tabuleiros jos de tintas de marcação, giz para' depara jogas; tacos de bilhar g snoocker; senhos, lápis de côr, .alpis COMUM, patamboretes para jogos; tarrafas; tentos lhetas de pintor, Pincéis pata desenhos
de jogo; tômbolas; tornozeleiras; trapé- e pinturas, tin tas para escrever, tintas
zios; trólas; • vagonetes de esporte; varas para pintura de quadros, tintas gráfica"
para jogos; velocípedes
.
tinteiro.'
Clame: '1
_
NS. 825.274 — 825.275 — 825.276
Artigos: ~Amantes; água raz, anta..
— 825.279'
s alvaide, alvejantes industriais, anda
corrosivos, benzol, benzina, cal virgem,
;para fotografias e pintura; giz, impera
BItANCt,
'AZUL
meabilizantes, óxidos,pila - 'metálicos
ipara a composição de fintas, removedo.
res, soda cáustica.
GOUNMeelle
NE`
825.281-825.284
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Requerente: Comercial Louro S.A.
• Lãs, Linhas e Pios
Local: RGS
Classe; 11
'
metal para work
Artigos: Agulhas
bordar e tricotar
,
Classe: 26
Afagos: Estojo. de madeira, osso, ou
marfim para-acondicionamento de carne.
téis, bobinas e roscas
• Classe: 36.
Artigos: Blusas, blusões, combinações,
calçados, camisolas, calças e calças.
saias, lenços, pijamas, roupas feitaa
para crianças, roupas de banho, salas.
trajes, vestidos. tailleurs, sladce, sou.
inuforraes, sneterese malhas.
Classe: 24 •
Artigos: Artefatos de algodão, alinha• m% linho, juta, lã e- outras fibras
N. 825.288

4

Requere:de: Sherwiii •Wiiliams do •
llarns; baralhos barbas (quancorantes para cabelo; corantes para ca- lisas; hai
Brasil S.A.
Tintai; e- Varnizes
belo; corantes para pele: cortadores de do máscaras curnavateaca); barras para
•
Local; São Patão
unha; cosméticos; cristais ' para banho; esporte; bastões para foçais; Muletas
Casse: 1
s para toucadora elix:r para loterias; abobsleighs»; bolas para quais,
de,aavente
quer jogos; bolinhas de gude; bonecat: Artigos! Absorvente', água raz, ala' pele:
emulsões
para
toucador;
esmaltes
para unhas; essências perfumadas; ex_ bonecos; bui:irias de caçados; caixinhas rias, alvaiade, alvejantes indusfilais, antratos perfumados. escôvs
as de touca- de música quando brinquedo; calçados tt-corrosivoe, benzol, bensina, cal virdor ascsvas- de toucador para banho; para bonecas: caneleiras para esporte; gem, corantes, dissolventes, éter; gelatiescóvas de toucador para cabelos: asco- caaiças Para Pescas; carrapatas; parti- na para fotografias e pintura, giz,
de toucador para ciims;, escovas de nlios para crianças; carrocinhas de brIn-. permeabilizantes, óxidos, pós metálicos
toucador para pestanas: escilivas de tola quedas; carrosséis; cartão imprenso para para a composição de tintas, removedores, soda cáustica
eador para sombrancelhas; escóvas de recortar e armar; cartolina impressa
Classe:. 17 •
teacatior para roupas: escôvas. de tou- para recortar e armar; etertõea para joa
assaaca.dof para unhas; estojos de barba; gos; chocalhos; dacinan para tiro ao Artigos: Almofadas para tintas, apaga.
alvo; coletes para esgrima; contra; os- dores de tintas e lápis, aquarelas, estoesiojas para mamas cure: estojos ¡sara
tz, rnefto de unhas, eter'perfumado para pos de dados; cardas de pular; cordas jos. de tintas de marcação, giz para
tinteWlor; estratos (perfumes); ferros de tripa Para Pesca; c"veleir" para desenhos, lápis de cfr. lápis comum, paranrizar cabelo: fios para limpeza de esporte;
e; ameiras Para esporte; cuicas; lhetas de pintor pinceis para desenhos e
dent7' fivelas para cabelo; ifnadores dados' dardm deslizedõrea; rama Para pinturas, Catas para escrever, tintas
ep.-r cabelo; fixadores para bigodes: fi- Jogos; dis'-~itive& para mareação- de para pinturas de quadros, tiaras ~tas. tinteiros
x,:dorzs para cílios; fixadores para pes- Jogas; divertimentos; dobadouras para . •
Casse: 16
tanaa: fontes dc toucador. fumigações papagaio de papel; elástico para galãstica; escorregas: esgrima; rapelhos má- Artigos: Cal, tintas (para muros e paperfumadas;
gancho;
para
ondular
cabelo, gelatina para toucador; gemias gicos para diverges: espingardas de redes). gesso, peças ornamentais_ de citoucador perfumada; gficogelatina para brfna edn; esteios d e jogos; fantoches mento ou gêsso para tetos e parada,
tomadon g oma Para cabelo; g"dnas para diversões, fateixas; ferramentas de imento refratário, produtos para tornar
p ara toucador; grampos para cabelo: brinquedos: ferrinho s de engomar para ircpermeabilizantes as argamassas de cl./nento e cal hidráulica
ie ttlitates perfumados . iSCCUSO . IUMMOS crianças; filhas para esporte; floretes
Classe: 28
0- tra barba: lanolna perfumada; lança_ para esgrima; tôlhas impressas para reper:tune .(exceto de carnaval); lápis; cortar e armar: futebol de mesa: gam= Arigos: Celuloser.asmaltes, lacas. óleos
para.. barba; lápis pata b:godera lápis garras; gradeados para brincar; • gra- para pintura e óleos de linhaça, resinas,
para Cibos; lápis para maquilagem; lápls des para ginástica; guisas para crianças; Untas em pó, Ermidas, agidas ou pasto- Requerente: Magana. Mantcraard
para lábios; lápis para pestanas; Japis joelheiras para espotte; jogos de. quais,- sas para madeira* ferro . e paredes, verCia. Ltda.
nizes, zarcão,
para sombrancelhas. leites para embele- quer espécies; lança-perfume para carCasse: RGS
zar a pele; limas para unhas; liquidas naval; linhas para pescar; loterias; luClasses: '8, 11, 32,33 e #8
para uso toucador; lixas para unhas; lo- vas desportivas (parabox, basebol, S. 825.277 -- 825-278 — 825.280
- • 825. 225:
• Artigos; Titnia
ções para toucador; luvas para banhos: etc.); marcadores de escores: marionemáquinas para alisar cabelo; maquinas tes; máscaras carnavalescas; mascaras
N. 825.26
para cachear cabelo; máquinas para cor- para esgrimas; mesas exchmivamente
para
jogos
(bilhaz
dama.
roleta,
cabetar
cabelo;
máquinas
para
escovar
mooanallet
ça; máquinas para secar cabelo. mudla- akar; xadrez, etc.); miniaturas de
gem para sombrancelbas, obreias, Xerfu- quaisquer espécies, para brinquedo; mo1"."dn
-- tia-tria."13-rasileiri
madas; óleos de babosa; óleos para ba- bilias de brinquedo; móveis de brinque-

•
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•

nho de mar; óleos para cabelo; óleos
~Pele (não medicinais): óleas perfusiadas; oncluladores de cabelo; papéis
ecupèRidos para toucador; papéis perfilzaadtçs; pastas dentrifidas. pastas para
barbear; pastas para cabelo; pastilhas
de êheiros; perfumes; pentes; perfumes
era geral; pestanas postiças; petróleo
para toucador; pinças de toucador pinças •,-!mra pestanas; pinças para unhas;
pincela para barba; pinicas; pinturas
para cabe/o; bigodes, barbas e pasta-

• nas; pinturas para rosto; pó de arroz;

polidor de unhas; pomada não ínecricical para a pele: pôs para limpeza dos
dentes; pós para pol:r unhas; pC.s para

do; papagaios de papel, e pano: paralelas para exercidos: passatempos; patão: patinetes; paus para ginásica; paus
para jogas; peças de jogos: . pedras de
jogos; petilhos de esgrima; pelas de
lago; pesos para atletismo; petrechos
para educía,tio física; petecas; piões;
picaras; pipas (paragaios); pistolas de
brinquedos; placard para fogos; planadores de brinquedo; protetores de corpo.
para atletismo;, protetores para uso em

Requerente: Sherwirs-Williams do lIrasiL S.A — Tintas e Vernizes;
•
Local:. São Palito
Classe: 16
Artigos/ Cal, *tintas (para muros e paredes), gêsso, peças ornamentais de cimento oa gaga* para tetos aparadas, cimento refratária, produtos para tomar •
impermeabillzmtes as argamassas de ci-

11>

mento e cal hidratitica
• Classe: 28
esportes; queiras-cabecas: raquetes; re- Artigos: Celulose: esmaltes, lacas. óleos
cortas para ar'ar; asiles para iogas; para pintura e óleos de linhaça. -resinas.
rédea fera pz-ca: r:Iétlios de brinqiit•- tintas em pó. liquidas, sólidas ou pasto- Requerenti • L:racsto Neugebantr S.A
dos; revôtver
_krin-e .r.d4r rifa-;
Indústrias Re-nídas
sus para madeira, ferro e paredes, verquando • brinquedos; rodas rara logos;
Local: RGS
niers, zarcão

DIARIO,OFICIAL (Seção RI)
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N. 825.291

Classe: 41
1 Artigos: Biscoitos, balas, caramelos.
i chocolates, era barra ou em pó, confeitos e pastilhas de goma, geléias, torxões, açucar cristal, -cacau em pó, filbós,
massapão, doces enfeitados, cucas de
mel; tortas, gelatinas, pão, geléias, legumes, óleos alimentícios, massas alimentícias, pescados. huicinios, sal, salames, salsicha, sardinhas, sorvetes e
vinagres
N. 825.287

LVERMELHO ,,PRETO) F
allorganti, Mantovani
Requerente: ...
'Cia. Ltda.
Local: RGS
Classes: 11, 25, 32, 38. lusignia
N.. 825.292

alface, alho, alpiste, ameixa, amêndoa,
amendoim, arroz, aveia, avelãs, azeitona. banana, batata, baunilha, bertaliaa,
beterraba, brinda, brocolis, cacau, Caté,
caju, canela, caqui, carambolas, castanha, cebola, cenoura, cevada, chá,
calco, cominho, couve, cravo; espinafre,
erva-doce, ervilhas, feijão, figos, giló,
goiabas, grao de bico, laranja, lentilha,
louro, maçã, mandioca, mandgas, marmelada, mate, -milho, mostarda, nabiça, nozes, nós moscada, pessêgo, pepino, para,
pimenta do reino e malagueta, pimentões, quiabos, repolho, salsa, tomate,
" trigo, ur acua:, uvas, vagens, auxu
N. 825.301

4iacruz -

1F_1oresta1A.
S/

Requerente: Aracruz Florestal S.A.
Local: Guanabara
N. 825.302

Requerente: Ernesto Neugebauer S.A.
14 A C
— Indústrias Reunida;
Classe: RGS
Reguei-ente: Laboratósrias Hosbon S.A.
Classe: 41
Produtos Quimico-Farmactuticos
Artigos: Biscoitos, bombons, balas, caLocal: São Paulo
Requerente: Tiarpe Ltda.: Materiais de
ramelos chocolates, em barra ou em Pd.
Classe: 3
Construção, Comércio ,Transportes
confeitos, partilhas de goma, geléias,
Representações
torrões:, açucar cristal, cacau, filham, Artigos: Antibiótico de amplo espectro
Local: Guanabara
massapão: doces enfeitados, cucas de
NS. 825293 — 825.295
Classe: Nome de Empresa
mel, tortas, gelatina& pão, geléias, lagunas, óleos alimentícios, massas alhnentia
N. 825,303
das, pescados, latidnios, sal, solamas,
salsicha, sardinhas, sorvetes e vinagre

N. 825.29

VERMELHO PRET6)

g

CAPUCHON
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N. 825.306

HEM ATE)'
Requerente: ) Cieuza Braz da Silvai

Tavares
.
Local Minas Gerais
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário, a sabera
vestidos, suéter, pulôver, casacos; metal
saias, blusas, gorros, calções, carnisetasg*
maillots. chales, gravatas, mantasil,mana
filhas, blusões, modeiadores, bermudas,
shorts, slacks, roupas branca de usai
pessoal, lingerie, roupões quinionOsa'
sobretudos, tilleur, capas e raanteaux,
pijamas, calças e paletós,
N. 825.307

ama

O.

/41)

'es1,3Nf

Requerente: Madequimica S.A. Tatuo

tria de Madeiras Uns° Estabilizadai
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 16
INDUSTRIA BRASILEIRA
Aitigos: Pisos de madeira; ripas. Jacobo
vigas, moirões, batentes, balaústres, et*
Requerente: Perfumaria Arnaud a. Limi- quadrias, colunas, estacas, grade, ltki
Requerente: Power Indústria e Comértada
nelas, portas,-parquetes, veneziana& 504
cio de Refrigeração Ltda. Local: Guanabara
letras para portas, caibros e madeirst
Classe 28
_
Classe: 48
especialmente para construções
Artigo: embalagens plásticas
Artigos: a
Á gu
colônia, água de al- —
N. 825.308
Classe: 38
fazema, 'água de beleza„ água para ser
Artigo: embalagens de papelão usada depois de barbear, brilhantina
sólida e liquida, baton, creme de beleNS. 825.295 — 825.300
za. cremepara as mãos, cosméticos
para os cabelos, extratos, fixadores
para cabelos, óleos para cabe/os, sais
para banhos, sabonetes, shampoo e vinagres para banhos
Requereu : Santa Paula Country Club.
N. 825.304
Bra.alleir-ts
"a
,
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo

Santapaula:

Country Clult, ,
It

BRANCO

#

Cia. Ltda.

a

Requerente: Morganti, Mantovani 8
Local: RGS

Classe: 8
Artigos — Aparelhos-aquecedores, aparelhos automáticos para acender, regufar gás, aparelhos para- aquecer edil!dos, aparelhos para aquecimento de
agua, aparelhos termostatos, acendedores elétricos, combustores de gás, estafas, fervedores, queimadores de óleo, radiadores, resistências elétricas, sorveteiras elétricas, geradores de ar .quente,
aparelhos medidores ,aparelhos de cora
traia de calor, queimadores elétricos,
ventiladores, resistências, quadros de
eletricidade
N. 825.290

N. 825.309
Requerente: Araeruz Florestal S.A.
Local Guanabara
Requerente: Condominlo do Edil le"Io
Classe 4
Aball
Artigos: madeiras em bruto ou parcialLocal: Guanabara
mente trabalhadas, aparas de madeira.'
Classe: -33
óleos vegetais em bruto ou pardabnente
Artigo: Título
preparados, serragem, tanino, terebentiN. '825.305
na, fibras de têxteis
Classe: 16
Regue rente : SIdney C. Dora S.A. .4
Artigos: batentes, caibros, caixilhos,]
Indústria de Refrigerantes 4
chapas, divisões pre-fabricadas, esquaLocal: Paralba
drias. estacas, estruturas, fôrros, frisos,
Classe: 42
grades, janelas, lambris, lamelas, madelArtigos: Cervejas, aguardentes, licornaT
ra preparada, parquetes; portas poraperitivos, fernet, whisky, barna arda:
tões, tacis, venezianas, vigas, tudo de
mouth, conhaque, brandi, rum, biatera,
madeira para construções
pipermint, gin, ponche, genebra, :miam
Classe: 26
nectar e sacode frutas com álcool, .ao!
Artigos: adornos; degraus de madeira
exclusão de vinhos dequalquer esptio„
para escadas, dormentes, engradados,
N. 825.310
escadas, cabos de madeira para ferra,q
mentas, formas, furquilhas, lamelas, palitas, prateleiras, prendedores de rouDo eaci50- Diretamefit'e;
pas, táboas para passar roupas, trunboa
rei, toareis, tranca tudo de madeira
.n
Requerente: Emissora de Teletvisão
[13-kii7iPìnerw,
Classe: 32
Continental S . A.
Artigos: pasta da celuloses para fabriai
Requerente: Clitz S.A. bublattlitia
Classe: 32 cação de papel e papelão
•a
local: Rio Grande do Sul
Local: Guanabara
I
Classe: 41
Ari
tgo: abacate, abacaxi, abio, abóbo- Artigos: Programas de televisão e ia- 1 Classes: 32, 33, 38, 41, 42 e 43
Expressão depronaganda
diatónicos
ra, abricó. agrião, airnpim, alcachofra.
à

e

_

S IL
fl

lk

•

Requerente: Morganti. Mantovani
Cia. Ltda.
Local: RGS
Classes: 6. 8, 11, 32 e 38 Insígnia

I

Ingara

•
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_ Classe: 11
N. 825.322
Claaes: 32 c 5'O
Atividade: Recortar noticias a puados e.1
Arriãogr Armações Yo"a Óculos, feltasi
de metal pectoio, 'de ligas de metal
• Publicações. de jornais e revistas Pesqui.
PANIFICADORA tnsnAct saem rádio e Televisão através de s,....•
precioso ou não
Classe: 28
viço de escuta -Divulgação, relação
iabRAI BAHIA
Artigos: Armações para óculos, feitas
. Pública. Publicações e Publicidade
de chifre, de tartaruga e de material
• N. 825.330
plástico
_
Requerente: •Daniel Silva
Ptançor — Planejamentos
Os.
Local:
Bebia
e Corretngens de Imõveis Ltda.
N. 825.316
Classes: 33 •— 41
Locai -- Gurnabara
•
-Titulo de Estabelecimento
Classe: 50
AtivIdedr: Plannz joratoto, compra e
NSr. 825.323
-825.324
511DOSTRIABRASILBRÀ\
4.entia, corretaçrm e administração de
•

-

N. 825.311

• PL_ANCOR
-

-

imóveis e condomínios

Requerente: Fimk's Produtos Parmacew.
-ticos Ltda.
N.-825.312
• ALFREDQ MATHIAS 1
Local São Paulo
indústria Brasileira
• Classe: 3 .
Requerente: . Construtora Alfredo Ma- Artigos: Substandaa químicas, penda.':
- d..
thias
S.A.
tos e preparados para serem usado no
Requerente: Indústria de Artefatos
Local : São Paulo
medicina e na farmácia
Tecidos Imperial S.A.
Ciasse:
, 16
TBRMOS
REGISTRADOS EM 26 Dit Local: Minto: Gerais
Artigos: - niaterial exclusivamente para
Requer.mte: Aranter4 & Cia. -Ltda.
•
SETEMBRO DE 1967
- Classe: 36
construção
e
adorno
de
prédios
e
esLocal: Minas Gerais
Artigos: Artigos da classe
.14* 825.332
tradas
_
Classes: 2, 41, 42, 43, 46 e 48
Classe: 50 .
.N. 825.317
Tituio
Artigos: marca de serviço's referente a
N. 8?'
trabalhos- deengenharia emgeral, arquifartANVIAI
tetura, rirojetos, estudos e demais atividade* conexas
• N. 825.325
Requerente: Oscar Bernardo BeckhauCONFCITARIEA
ser e Rudi O. Beckhauser.
Local — Paraná
ÇONSTRUTORA
Reerente: Feldmühle AktiengesellsClasses: 32, 38 e 50
chaft
Artigos da classe
i com sede em Diisaeltlorf-Ober.
• t. (ALFREDO MADRAS Sdik
Local:
N.
825.318
Lassei, Alemanha
Requerente: Construtora Alfredo Met..:_asse: 4
Requerente, Firma industrial e comei.
Artigos: Matèrinis duros altamente re• • Local: São Paido
dal brasileira, estabelecida na &Per.
fratár:us obtidos por fusão, corando esNome Comercial
Medrá 206, lojas 1, 2 e 3, em Braglia.
eletrocorundo,
espinela,
oecralmente
Local: Distrito Federal
N. 825.326
ma.gnésia
•
Cla.sses: 41, 42 e 43
Classe: 46
Titulo'
de
estabelecimento: Panificador*
• Artigos: Abrasivos feitosde materiais
SERVIÇO TÉCNICO
•
e
Confeitaria
Delida Ltda.
duros altamente refratários obtidos "por
Género de Negócio; BLscoitia'bolachasi.
GE CADASTRO
fusão de cornado, de eletroconmdo, de
confeitos; doces de frutas; farinhas ali.'
espMela. de magnésia, a saber: papéis
mentidas, figos; massas alimentícias e
abçasivos. panos e telas abrasiva cor- Requerentes: Josué Castelo Brame° Fi- • ,INDosrmA BR4suzat,
pães.
Aguardente. cervejad conhaque,
fos abrasivos de todos os tipos •
genebra, gin, vinhto, vodka e 'whisky.:
lho
e
Ivens
de
Vasconcellos
••
Requerente: Vacplast, Embalagens e Aguas gasosas e águas naturais e artk
N. 825.314
- Local
Guanabara
Plásticos Ltda. •
ficiais, guaraná e refrigerantes em geral.
Classe: 50
•
Local: São Paulo
Género de Negócio: Serviços
N'825.333
Classe: 49
N. 825.319
Artigos: jogos de teda a espécie, brinquedos e passatempos, petrechos e artiRequerente: Feldniahle Aktlengeseilsgcapara fins exclusivamente desportichefe
vos, exceto vestuários
'Lotei: com sede em Düsseldorf-OberN. 825.327

Tremendão

BIKORIT

Seckhatcdu

pcucw

EDÚCAPLAS
‘

ENAIRIT
.
kassel, Alemanha

Classe: 4

1Z4vAt.

Artigos: Materaà duros altamente refratários. obtidos por fusão. cornudo,
especialmente eletrocorundos. espinela, Requerente: Rações e Adubos Vale do

magnésia
Classe: 46

Artigos: Abrasivos feitos de materiais
divos Altamente refratários obtidos por

funsão,de corando, e eletrocorundo-

ésla a saber; papéis abrasivos,
de main

Rio Doce Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 4 e 41.InsIgnia Comercial
N. 825.320

panos e telas abrasivas, corpus abram- t
vos de todos os tipos

_
3181"

N. 825.315

SILD
INDOSTRIk BRASILEIRA

Requerente: Teleotto Indústria e Comércio de Rádios e Televisores Ltda.
Local: São Paulo
• Ciaste: 11 Artigos: aparelhos de televisão, especialmente aparelhos de televisão de som
e imagem a longa distá:Ida
N. 825.328

/Indústria nBrasra
MERCADINHO
Requerente: Karl Franz \VIII:
- elm
Kapke
iSiO SENA% LTDA.!
Local: Rio de laneiro
Ciasse 6
Artigos: Máquina cortadora de chapas Requerekte: Mercadioh9 São Selsastião
Ltda.
de ferro, latão e matéria plástica
Local: Guanabara
1n,1. 825.321
Nome Comercial
N. 825.329
• C.E.C. A. —
CIA. DE ENdENHARIA -

' CO.NSTRIJCÕES E AROUITETURA S. A.
.Requerente: Otto Fias Co. Fabril; Requerente: C.E.C.A.
Cia. øe Engenharia Construções e.Arquitetura S.A.
Optisccher Wartn
- Local: com aede em llelhladcer.
Local: Guanabara
manha
Classe: meie comercial
,

'SERÁ SERVIÇO ESPECIAL DE

Requerente: EME — Estrutura Metálk
cm e Esquadrias Ltda. — Firma Industrial Brasileira, estabelecida na Que.
dra 511 — . Bloco R 48.S.C.R.S., em
Brasilia
' Classe: 16
A:figos: Estruturas Metálicas e Estiam
drias.
Reivindicação: Reivindica-se o uso um
clusivo" da Marca .tteME:s.
N• 825.335

FAB RIS
Ind. Brasileira

Requer:nte:, Vitór'o Fabris
Ciso
¡Firam industrial brasileí,a estabelecida
ESCUTA E RECORTE RACIONAL .
na c-darle da("1.-eitnna
Local: Santa e-Ia:4m
Si:N;'
Lv.te CpinpJs
Classe: 8
f..!11!".
Artigos: Gelerleiras e
Local: Guanabara

Quinta-feira
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Art1008 n••• ~VIÇOS:

N9 825.346

empreendimentos

Melai&

Casse: 50
Ni 825.340

•

LOUARDI
Requerente: Lanc1l:10a Lombardi Ltda.

RÓSA DE OURO.'
1
Requerente; João Laurindo de Sousa —
rima comercial brasileira, estabelecida
na Rodovia Brasilia Anápolis el) 220,
Núcleo Bandeirante
Local: Distrito Federal
Classe: 41

Genero de Negado: Aletria..alho. açúcar, ameixas, arroz, banha, batatas, bis-

coitos, bombons, café em p6 e em grão,
Carnes. cravo, cercais, cebola, doces, ervilhas, farinhas alimentidas, feijão, frutas secas, gorduras, leite em pó, legumes
entconaerva.
!4'825.336

ANIN BRASILEIRA
-

,

Local: São Paulo
Classes 50

Janeiro de 1968 85

gada, ervilhas em conserva, palmitos em
conserva, azeitonas cai conserva, legumes em conserva
'
N9 825.352
rd 2 y

Ind 'Brasileira

Artigos: Atividades Distribuição de
produtos alimenticice e bebidas nos tuper-mercados, empados e mercearias, ex- Requerente: e2 'SN Modas e Presentes
Ltda.
portação e' Importação au produtos
Local — Spulo
mentidos e bebidas e representações.
•
Classe: 36
N'825.347
(x) Artigos: Anáguas, blusas, aventais, botas, cachecols, blusões, eidos,
calçinhas, camisetas, camis,olas, casa.
cos, ceroulas, combinações, ecbarpes,
lenços, cuécas, maillots, meias, soutiens
e vestidos
Wthbeak s: courtug,
N° 825.353

Requerente: Textil gRosa de Ouro,
'Ltda.
Localidade: São Paulo
Classe: 23
.
Artigos: Para distinguir tecidos em geral a saber: Tecidos de algodão, tecidca
de Unho, cenhamo, Sia, tecidos de temi,
tecidas plásticas, impermeáveis, tecidos
de seda natural e ratar:, fazendas e te- ~nu zatAZTLEIRA,
ddos de lã ou pêlo em peças.
Requerente: Empreza Jornalistica rt„,_ • - BOUTIOIIIC"NENE
N° 825.341
inércia * Indústria» IS. A.
Local: São Paulo
i
Classe: 25
•
DROGAMTIG
Artigos: Cartazes, desenhos, gravuras, Requerente: 211da Torrezani
Local: S. Paulo
IND.BRASILEIRA
letreiros, mapas com informações setbre
Classe: 36 —
a Indústria e o comércio, paireis e
(9 Gêneros de Negócios: Confee.‘
tabuletas.
ções
"1
ReUuerente: Drogamug Lide...,
N9 825.348
Requerente: Beneficiamento Textil
Localidade: São Paulo
Classe: 3
N° 825.354
,
Artigos: Para genericamente distinguir
produtos farmacêuticos.
,- • '4inr
•
ri
ABrasil eira
A EsTANPrx °
N 9 825.342
13rasileira3
o
Requerente:
Ente-Promoções
Artísticas
'
1110111Wri
Ltda.
Local: São Paulo
rio4unutar
tampex Ltda.
Classe: 32
Local: S. PaidoArtigos: Programes de rádio e de teleClasse: 23
Requerente: Moveaac
Moveis ~danais visgo, peças cinematográficas e teatrais.
_
(a) Artigos: Tecidos de algedão,%cl*
N9
825.348
dos de alpaca, tecidos de caro*, •i,arals
Localidade: São Paulo
de tecidos, teciçlos de casemira, tecidos
Artigos:
IVIdvels residendais.
.
de celulose. tecido& de cetim,tecaos
te
de
_ Classe: 40
11 REAL
crepe, teddos de cretone, te
de
Artigos: Aparelhos életrodainésticots
13rasileira,
de
gase, tecidos de- gorgorão,
Classe: 8
'
Jeffrey, tecidos de Juta, linhage, tatidoS
Artigos: Móveis_cle escritório.. de linho, tecidos de malha, tecidos de
Ciasse: 17
ClaSse: 50
nylon, tecidos de ramu, retalhos de' te.
N° 825.343 .
Artigos: Atividade:.- Contratação de
ddos, tecidos de 'sêda

len

•

gli

p od g g
i

,

lhas &&&&& no

Regue
- rente: Símbolo Indústria Eletronica

Ltda.
Localidade: Silo Paulo
Artigos: Aparelhos de rádio, aparelhos
de televisão, radidonos e bxa•diacos.
Classe: 8
Imsn-

N9 825.337

Irvi!APIesileira

artistas, promoçt38.3 iiitisticas e publici-

•

dades em geral.

SATURNO'

•

N9 825.355

ra
ind. Brasilei
N9 825.348
Ltda.
Classe: a
;i'PINGA FOGO"
Localidade: São Paulo
Artigos: Discos gravados.
Ind.' ,2awasi1éDifi1
Artigos: Papel almaço, papel de seda.
•
Requerente: Indústria e Comércio de
N9 825.349
papel de carta, papel linha d'água, papel
Refrigerações Saturno-Ltda.
Requerente: Rega) Colnércio e Importapara desenho, papel para embrulho,
Localidade: São Paulo
ção Ltda.
papel para escrever e papelão
Artigos -- Balcões frigorificas e dirmsras
Local estabelecido: Sio Paulo . Requerente: Rádio ' Difusora São Pholo
Casse: 38
frigorificas.
S.A.
Classe: 50
Classe: 8
N9 825.338
Classe: 32
(x)` Artigos: Comércio e Importação
W 825.344
•
(e) Artigos: Almanaques, albuns
N°
825.350
impressos, crônicas Impressos, designaJ4SPE

Requerentes !tapara Comercial de Papéis

Ind. Brasileira,

BELIATEXTIL

*

i
1

Requerente: Comercial Distribuidora
•
laspe Ltda.
Localidade: São Paulo
Artigos — Agasalhos, bermudas, blusas,
blusões, calças, camisas, capas, casacos,
cuecas, lenços, lingerie, mediais, meias,
paletós salas, taWeurs, ternos, e vestidos.
Classe: 36
•
N 9 tre .°2"-•

Requerente: 13ellatextil Indústria e Co.
mlircio /.tda.
Local: São Paulo
Clane 50
Artigos: Prestação de serviços a saber:
acabamento, beneficiamento, estamparia
•
e fingimento de tecidos.
•
N9 825.345
r

GÁLIO-MAR
Ind. Brasileira',
lk

wrunffirPen---

"REPRINCO-,RZPRU•
'SENTA ES z
PÁ
IALINDISTRI4I
E CO,
G NevI O
Requereate: Jair- Palhetes Baasettá

Local: S. Paulo
Classe: 32 33 — Titulo
N9 825.351
" 'URIS "
, 41c1 tr-_.ÁPrtvailrin44,

ção de filmes, designação de peças tea-

trais, discursos impressos, folhetos liapressas, jornais, /ivroa, músicas imprem
sas, peças clitematogréficas, peças tea.
trais, programas de rádio, programas
de televisão, programas, Impressos, pra.'
paganda impressa escrita, publicações
impressas, revistas, impressas, saipts de
televisão
N9 825.356

• 49,1

_Itág72.1GENTt
•

a Co.
Rem:crente: ejarisa
mértio de Produtos Alimentidos Ltda.
• Requerente: Gdio-Mak Ltda.
Local: S. Paulo
Requerente: 0.S.A.C.I. Organização
Local: São Paulo
(x) Artigos: Sorvetes, balas chocola- Superior de Aperfeiçoamento do COMfird
I
Requerente: Consoroan Emnreencriumatos
Clame: to
do e Industrial
tes, bombons. a—anelos, cremes, confeiSociais S/C. Ltda.
Artigos: Ouro, emoregado em *dou - tos. Man. dro¡ ;Inarmelada goiabada,
Local: S. Paulo
Localidade: São Paulo
bght.
astilhas. ,~itss. Prerak earlear;
• ames 32 e 33 — 'Mato

.1
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N° 825.357

/-4F9 825.362

rOÉTE - iALEGEB itt
.uica Bras4.93.ra
p

• ft GDARUPEL
:Ind.' Brasileirti

Classe 5
• Aço, adesivos metálicos, St 1Artigos:
paca, altiminio aparas de metal, metais
em barras, bronze, chumbo, cobre, ferro.
metais, fundidos, gusa, manganês, colas
metálicas, ligas metálicas, soldas metálicas, níquel, Platina, sucata da metal

Janeiro de 1968v,
.111
ir 825.372

tilpsP'tfT-ER=12.1thili

Requerente: Indústria e Comércio de
e zinco.
Requerente: Bar e Restaura:dg
Papéis Guarapa' Ltda.
Terelucia Limitada
Local: São Paulo
14' 825.366
•
Locai: São Paulo
Classe: 38
Claese 41
(e) 'Artigos: Agendas em branco, álArtigos:
Refeições
prontas, lanche
buns em branco, bobinas de papel, bló," 4, SBCRETIM14,
-churrascos, pizzas..
cos para desenhar, blócos para escre•DO' -,ANO
ver, cadernos escolares, brochuras e não
N9 825.373
impressas, cartões de visitas, envelopes,
•
féfflas de celulose, /ama de Papel, fo- Requerente: O . S.A.C. I — Organilhas de papelão. guardanapos de papel, zação Superior de Aperfeiçoamento
mata-borrão, papel almaço, papel carta,
do Comércio e Inddatria
papel para escre,ver papel para impresClasses 32---- 33
117À 84, , DrasiTerne,
são, papelão para qualquer fim •
Titulo
N9
825.363
5
MEIRE - VII'
N* 825.367.
Requerente: Comércio de Móvel*
Sanelma Limitada
"VILA ERKINIA",
•
Local: São Paulo
.
Vip Decorações
Requerente: Meire
Ind. Brasileira,
DAS
Classe 40
Ltda.
n
.1% :.•••
Local: S. Paulo
Artigos: Armários, bancos, buffets,
Classe: 34
Requerente: Depósitos de Aparas Vila
deitas, camas, camiseiras, carteiras
(x)Artigos: Capachos, cortinas, cortiErnenia Ltda.
Requerente:
-- Organi- colares, colchões, criado-muda,
nas, cordeados, encerados para chão,
Local: S. Paulo
zação Superior de Aperfeiçoamento escrivaninbes, guarda louças, guardei
esterias, para chão, estores para >Classe: 38
roupas, mesas, poltronas, prateleiras'.
do Comércio e Indústria
meia. estrados para chão, linóleos, mos- (e) Artigos: Agendas em branco, álsapateiras. sofás, sola-camas,
Local:
São
Paulo
quiteiros, para cama, oleadas, amos para buns em branco, bobinas de- papel, blótravesseiros.
Classes
32
—
33
assoalhos de paredes, passadeiras; per- cos para desenhar, le/Ócos para escrever,
Titulo
.
sianas, móveis, sanefas e tápêtes
brach:rima não impressas, cadernos esN° 825.374
colares, caixas de papelão, 'cartões de
825,368
14
9
N9 825.359
visitas, envelopes falhas de celulose, falhas de papel, folhas de papelão, mataborrão, papel almaço, papel carta, papel
GRANA
• "*LOUBLA ".
" IIXTEORA .!I,
para escrever, papel , para impressão.
itidtí
Braãlleiral
, Ind. Braaileirú 2
Ind
papelão para qualquer fim

Requerente: Fábrica de Meei Monte
Alegre Ltda.
Local: S. Paulo
.
Classe: 41
•
(a) Artigos: Ameixas em conserva, balas, bananada em conserva, bolachas,
bõlos, bombons, chbcolates, caramelos,
confeitos, derces, dans; figos, goiabada,
marmelada, pastilhas, pessegada, Pessegos, em conserva, pêras em conserva,
pralinês e torrões
N9 825.358

rsi.

Requerente: Louela --. Produtos de Beleza Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 48
Artigos: Acetona para toucador,
de colônia, águas perfumadas,
inhas, almIscar, latam carmin, cera
ilatór:a, brilhantina, pó de arroz.
x
calmes
para pele, esmalte, ,para. unhar:,
• eter perfumado para toucador, extratos
à perfumados, glicerina perfumada, loções
para toucador, óleos perfumados, perfumes e laquês
N° 825.360
"

,Ind. Brasileira

14° 825.364

¥MAGNICOR.

Ind. 'Binsileir.af

Requerente: Transportadora Meteora Requerente: Grana Oficina Mecanizai
Limitada
e Peças para Carros Nacionais Ltda.,'
•
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 50
Classe 21
Artigos: Transportes
Artigos: Automóveis, caminhões, aviões,
amortecedores, alavanca* de combice
Ne 825.369
breques, bicicletas, carros, carroçaria;
chassis; direção, eixos de direção, freio;
pára-lamas, pára-brisas, rodas r ra
veiculas; varetas de controle.
REMABSSA.p"el,
.c"A
•

Requerente: Magnicor — Indústria.
Comércio e Representações Ltda.
Local: São Paulo
• •
Classe 1
Artigos: Produtor: qqimicas para fins
industriais, sais, ab?asivos químicos,
acataias, água deada para indústria.,
BRASIL
amonlaco, anilina, anticorrosivos
micos, benzina, corantes quimicos dascorantes químicos, estearina, oxidas, re- Requerente: O S . A. C.I — Organização Superior de Aperfeiçoamento
movedores químicos e adesivos.
do Comércio e Indústria
Classe 48
Locai: São Paulo
Artigos: Acetona -para toucador, águas
de colónia, água perfumadas almiscare
Classes 32 —33
baton, brilhantina, cera depilatória, deu,.
•
Titulo
tifricios, extratos perfumados,- denodo:antes, esmaltes para unhas, ater per825.370,
fumado para toucador, glicerina perfumada, leites para embelezar a pele,
"A DIAIS BEIJAI
Loções para toucador, óleos perfumados
DBDORADO
perfumes e laquss.

Requerente: Comércio de Frutas D.F.L.
Ltda.
Local! S. Paulo
Classe: 41
(x) Artigos: Abacaxi, bananas,
laranj*s, mamão, pêra, melancias,
,,bacates, caqui, goiaba, pêssego, cereii' a, carambola, maçã. melão, uvas, mangas e jaboticaba
Classe 28
e, lel
Artigos: Baldes, bandejas; bebedouros,
N9 825.361
bombonieres, borracha artificial ou aia.
ienes, cabos, celulóide, chapas, colar:
industriais, env6lucros, -eaguinchos, es" 8.D "
as. st
estojos, matéria plástica ou abre
90" E
Braciienral ponjas,'
',a, )í
tética, palha preparada, parafina pre1
parada, pós para moldagem, pratos reff
517
quer cate: Comercial cS.D.. Suspene cipientes, revestir:lentos e vasos. \
são e Direção Ltda.
_
Local:. São Paulo
N9 825.365
Classe: 21
oar. Alavanca de câmbio,
uNourff
amortecedores de veiculas, aros para
Ind. Mfflialetra
veiculas, breques, calotas, camarim de
•
ar para velculoa, carros reboques e suas
partes integrantes, carrocerias, dragas,
i
e • Comercio de
reexos de veículos, .mildlies para veiculo, "Requerente;-Indústria
para-brisas, para-choques, rodas de vee- Artefatos- .Esmaltados Noury Ltda.
Local: São Paulo
.
calos, e molas de veicules

825.375

/AMPARENSB,
• anda • Brasile"
Requerente: Panificadora ~arenas
Limitada
Local: São Paulo
Classe 41

Artigos: Muar, azeites dadas, biscoll'
t9a, bolos, bombons, café, caramelo.,

Bola-chata cremes, cheecolates, doces, frio
tinhas alimentícias, Mos em geral, maio
ias
alimentícias, pães, pudins, sanduichea
Requerente: 0.S.A.C.I.
'Organisorvetes, sucos alimentidos . ,
zação Superior de Aperfeiçoamento
• do rd:milénio e Indústria
lie 825.376
Local: São Paulo
Classes 32 — 33
•
Titulo
ore.*

N9 825.371

•'ORPA

00.2 At t . L

'

tUddeirla Brasileira:
Requerente: Organização'. Paulista Oxttabil jurídica Orpa Limitada
Loca!: São Paulo
Classe 50
Artigos: Como marca de serviçO, para
ser usada pela organização em seu
ramo de contabilidade jurldka

Requerente: Arnaldo Wilnotto
'Local: São Paulo
Casse 41 •

- Asaiitot Sorvetes em geral*:

•
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„1(9825,34

N9. 825.377

,X X

x

' incidzstria

)

Brasileira

'Iíequerentet 'Nelson Alves da Silva
Local: São Paulo
Classe 41
Aplicação; Sorvetes em geral.
N° 825.378

V.I D'I . 0 O M
_and ,Bra sileiras
Requerente: tViclIconix•- Representações
Limitada
Local: Sc> Paulo
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de televisão, rádios,
receptores, abajures; aquecedores, aspiradores de pó, assadores, Ninlanças,
balcões frigoríficos: batedeiras de uso
doméstico, bules elétricos, batedeiras de
Uso doméstico, bules elétricos, chuveiros
elétricos, encerradeiras, exaustores (exceto de máquinas), ferra para passar
e engomar, fogareiros, fornos, fogões,
garrafas térmicas, geladeiras, gravado, res,„ liquid:cadores, lustres, abajures, máquinas de cortar, moer, picar e triturar
carnes e legumes. znáquias de lavar
pratos de uso doméstico, misturadores
de liquidas, ractiofonos, refrigeradores,
redores, tostadeiras, termostatos, &anal:gores, aparelhos de ar condicionado
e refrigerado, e ventiladores

!INSTITUTO DE NEU'
RO PSIQUIATRIA •
!DE SXO- Nulo

- Ind

. • Requerente: Auto Mecânica Batente

•

"

Brasileira _

mi

NATINGUÍ

GUIN-4ONSORCIO

'Ind. Brasileira

N9 825.361

• GIGAiiTX0
Ind.. :Brae ile ira
Requerente: Irmãos Sano 'Ltda.
Localidade: São Paulo
. Artigos: Arroz
Classe: 41
N 9 825.382

BRASILEIRA

GLADYS
r Ind. Bre.sileia.

IBITIRAMA"
Brasileire
Reguei ente: 'Chaveiros Ibitiraina
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Chaveiros
'
N9 825.393 •

"INSTITUTO PAU-LIUTANIA MEDICINA E "ODONTOLOGIA

Requerente: Comércio de Confeççõ:s
V.D.P. Limitada
Local: São Paulo

Classe: 16
Artigos: Anáguas — aventais

blue

sas
blusões — botas — cache-cola
— copas — calcinhas — camiisetas
—
— camisolas -- casacos — cer
combinações — echarpea -- len —
melas — mal/lota
euécaa
•
ni
Boutiens e vestidos
Nv 82'4399
•

HIPODROMO
• Ind. •"

Brasileira

Requerente: ,Natingut Pios e Cozi- . Requerente:, Instituto Paulistánia —
fecções Limitada
Medielna e Odontologia st/C Ltda. Requerente: Entregadora hipódromo
Localidade: SM Paulo
- Local: São Paulo
•
Classe: 33
,Classe: 22
Local: São Paulo ,
Gãneros do Negócios; C11Classe 50 • '•
Artigos: fieis de algodão, fios de li- 1 Artigos:
teca
médica
e
edontológica
(Artigos; Entregas de Mercadorias I
nho, cânhamo, juta, tos de seda natural, fios artificiais, raiou e fios de
N9 825.394
N'825.400
,
lã para tecelagem, para malharia,
L

para bordar, para costura, tricotagem
e para crochet, fias plásticos, fios de
celulose, linhas e fios de Ceia._
espécie
-N9 829.388

".A.DY • S BOUTIQUE"
•Ind. Brasileira

"PALHAÇ O "

Brasileirá

•
— Cerealista .Seintanterensel
Requerente:
Limitada

Requerente: Marcel Croldfarb
Local: São Paulo

SYLLER-

Requerente: Syller Radio Ve.
levisão Ltda.
Localidade: São Paula
Artigos: Aparelhos de rádio e aparelhos de televisão
Classe: 8
N9 825.383—

G.L.R."+„_
• lha.' Brasileira'

"BlITANTX ".-as ii e ire

825.379

Requerente: Ghin-Konsdrcio
S/C. Ltda.
Localidade; São Paulo
Artigos: Serviços: Consórcio
4e Automóvela
Clisse: 50_

825.398

•
..Limitada
Laboratório
Eletrônico
Requel•ente:
Locai: São Paulo
G.L.R. Limitada
•
Clásse: 21
Requerente: Instituto de Neuro- Artigos:'
_ Local: São Paulo
;Alavanca
de câmbio, amorPsiquiatria de São Paulo WO Ltda. tecedores, de veicelos,
Classe: 2
r
aros para VelLocalidade: Sao Paulo
culos, breques, calota, câmaras de Artigos: Acendedores — acumuladoClasse: 3.1
aparelhos de ar refrigerado —
ar para veiculas, cauocerias, carros res
Titulo de Estabelecimento
aparereboeues e suas pastes integrantes, aparelhos de refr.geração
N9 825,385
direçõea ce veiculas, eixos de veleulos, lhos refrigerados — outerias —
dragas, engates de- ve ..cmos estribos nas chassis -- chavee autoniatices
dó Jelculos, freios de velejava mo- --chuveno4 elétricos -- chaves eieias de puxa-líricas oe vei- triess.,-- chuveiros eketricos
C QP,IT EN
Cubos. pia-ciloques de veicules, pára- dificadores — inattradores — eacaos dqXm
..asileíra
--: sorveterias — teievhões —
lamas de. veiculos è rodas de 'veículos
toca-discos — tornadas
•N9 825,391
e ventiladores
Requerente: Nisto Continental
N9 825.397
Limitada
Localidade: São Paulo
T.4YST " '
Ind. Brasileira
Artigos. ludcs lubrificantes,
dos combustíveis, gasolina, graxas labrificantes, óleos iumiticantg, petróleo relaxado e querosene
Requerente: Tamet Indústria e Co/
Glasse:: 47 '
mércio de Mater.ins S.derergicas
Local:. São, Paulo
•
N9 825.386 Classe: 5
2
Artigos: Aço — adesivos metálicos —
alurtrinfo — aparas de metal — me- Requerente: Cerealista Santainatais em ari as — bronze --- cobre —
reme Limitada
chumbo — ferro — nietaLs funduios
•
Local: SM Paulo
— gusa — manganez — colas metáClasse: 32
licas — ligas metálicas — Soldas me- — N9 825.398 .
tálicas — niquel — otatina — soldas
mete/ices — sucata de, metal e zinco
BRASILEIRA
N9 825.392
0 V.D.P.°•

Classe: 41
Artigos: Paes e Doces,
119 825.380

rInd.

Janeiro do 168 87

r N 9 825.390

Requerente: Con.sorpan Empreendi-mentos' Sociais S/C Limitada
Localidade: São Paulo
NOVA COIMBRA
Artigos: Serviços: Empreendimentos
Ind. Brasileira
Socia's
Requerente: Padaria e Ccalizínaria
- Classe: 50
."
N9 825-387
Nova Coimbra Ltda,
.•
Local: São Paulo
N9

.(Seção

CÔtnWG
ATIIIZ.A)4AIKOC
_

Local: São Paulo

• Clame 38 - eArttgoe: Papel higiénicos, pratps de
papelão, copos de papelão, livros na&
impressos, em qualquer de, blocos,'
fitas de papel Papelão. PalW era li-d
ris e qualquer tipo, , de artefato de

• Artigos: OCurrecições
N9 825.395

Requerente: Kenji 'nue
Local: São Paulo
Claase: 33
N9 825.389

SINO-FUNCES 1

"REBNI'l "
Brasileira

4d,

papel

N9825.401
,

Requerente: Rebeka Klajn‘

Local: São Paulo
•
• Classe: 38
Artigos: Anáguas — avemais
blusas — blusões — calças — calciRe
querente: Indústria e eme/lerdo Requerente: Bar- e Boliche Jardim nhas --‘ botas — cache-001a
de Calçados eklad ys Limitada
Lada
setas — camisolas — casacos — es.;
Localidade: São Paulo
¡Local estabeleçido: Capital do leatedek roulaa — combinações
ecbarqes
Artigos: Ciekados
der São Paulo
raainoes —
— cuecas — Icicas
Classe: 38
Classes: 33, 41, 42 e 43
meios
soutiens e vestido,/

•

"CELLULA MATEli

Ind. Brasileira

•IMMIV

Requerente: Abatedouro Avieflo

"1"1:131,rpsulo

Classe 19
Arti
gos: Aves e ovo,

n

88 Ctuinta-ftirt 4
•

-

_

Nr? 825.537

;-:

Dl RIO OF:a1PL

•

•

Janeiro de 168

~fosfatas; Eurstetantes quinucce; ria; Cioro5órrnio in.4;iticidas ClOrocultura para V. Bacteriológicos
gicos — Pr ..
quimicrg;
retos; Nian-;ziritn ; matérias- a nota- plcriva; CocLina para veterináaía; Co- parados §: Badiana — usei:teia de §:
ces-.Pcodutos qu;mices para fair.ca- gumelos -- Preparados para. destruir Badlano; Bagas de zimbro: .B.álsamicarl
eáa de: ti; Nitratos; N'troberizinis; 4: Golas para apanhar insetos;'" Colas — águas §; Bálsainos medicinais; BM. ,
entl.atos; -Oxidan.ffla c nimicos-Anti 4: para apanhar indiscas; Colas para fina samos do Canadá; Bálsamos Contra o
Oxig'30.o; Pa p el &buiu uado;
Co:sadios easticos para resfriatriento; Bálsamoi de 'ganam; rapei heicráfIco: Papel senaivel; sanitár:os;
Ircladte.; Pós químicos; Potassa: vet:rinária; Criptegrarelcos — Produ- .13,ilsainos de )iolu; Banhos atedieis:ais;
iledurores atum' eas; Reracetcdoree tos §; Delineadores; Denis — Inseti- Banhos, produtos medicinais Ora 4:1
qu;micos; Renovadores químicos; Re-- cidas 4: Dzsinfetantés Liquidas §; De- Basilicão; Beladona tintura de ft
voladores químicos; Safe' latas Sais sinistantes
Sabões 4.: Desinfetantes Beldroegas: Benzoatos para farmácia e 'químicos para a indústria;' Secap`.es
Pós §; Desinfetantes — Produtos medicina; Benzolnaftol — .M.A.;
químicos; soaasquimieas
§t Desodorantes sanitários; Desodoran- Beta naftol; Beba! (farmácia); Bibirato •
cáustica)'; Sulfatos; Sulfitot "ui"- tes para geladeirar: Destruidores de de
sódio hidratado; Bicarbonato dei
retos; Thinner exceto das chiasses
animais nocivos; Preparados §; Des- sódio; Bisctritos medicinais; Bioromato
MD - BRASILZMA
18, 11 e 48
•
ervas'. daninhas; PreP'ara de -potássio; Biscoitos fermifugos;
!
. . • truidores de
,Classe: 2
ReqUerente : ..comparthia - de Tecidos •
. verrninas ela-dOs4;Detruio mutila; Bismuto; Uca.
Preparados
Artigos: Absorventes - químicos - • de animais; Digital para V ertmaria: Du- medicinais para os cuidados da §t
•
São Paulo
Local: São Pailki
poeira: Acetados usados na agri- refine para veterin..4.f.at
. . .•
-• • -s Baldo
_
extrato fuido de §; Baldo
cultura; -Acetoarsenito para agricultu- animais — Remédios p
Classe: . 1 •
4; 'Doenças 'ira de 4; Bolos fermiftzgos: Bombaim
ra;
Acido
usado
na
agricultura;
•
ÁciLfiltros: Abrasivos químicos; Absorde plantas — Remédios contra s;
de pluipinela; Bombons contra a tosse,
• entes químicos; Aceleradores quinai- dos usados
horticultura; Ácidos relização de animalt, • — Preparados Bórax; Bórico; Branca — Agua
•
Acetificadores
quinai; Acordésia.;
usados ma Veterinária: Ácidos' para fins
eis; Acetatos; Acetileno; Acetoarse- •sanitários; Adesivos medicamentos ve- para §; Exterminadores de animais no- Brami) de baleia — esperniatete
civos — Produtos §; Exterminadores ' Bromélia; BrOmetos: Bronddrátos; Brod
luto; Acetocelulose; Adidos; Acetona: terinários; Adesivos para fins Mi
ni- de vermes era animais — Produtos §; mo; Bromdrflo; Bromuretoi BruChial
Adesivos qulmicps; Absorveentes q, uftnicos; Aglutinadores quínalcoa; Agua tários; Adonidina para veterinária; Eittirpadores —; (V. Exterminado- fluranhem: Cabeça de negro; Cabeça
dIstilada para indústria; Agua oxi- Adonis venalls para veterinária; Adu- res ) ; Farlan de Londres; Febres em — Remédio' contra as dores de 11
penada para indústria Aguarras Para bos; Adubos-Sais para Aftosa-pre- animais — Remédios colgra 4; Fedi- Cacau manteiga
§; Cacha —
jndústria; Albumina; A/calls quani- parados contra le Afugentar . Insetos- lizadores; Pertilizantes; Filoxera — las de §; Caeodilatos;
Cabina; Cal '—
nos; Alcalinos químicos; Alcol para preparados para 4; Aglutinadores quíProdutos contra a §; Fluossificato de Agua de §;
— Preparados
jildústria; Aldeidos; Alimentos pio- micos sanitários; Aglutinados
utos químicos para conservar; Alu- cos veterinários; -Agua de cal 'desin- bário; Formicida; fungicidas; fungos Minis com base de I; Calciferol (VI--. Preparações para destruir 4; Gentil- tamina D cristalizada); sido cincho.
ais; Altunina; Alvaiades paraaiatústria; Amelina ou Amelia; Araida; fetante; Agua de lavei para veteriti4.1 tida& exceto 'da classe 3 Guanos; Hi- feno; . Caldo de_ cultura para.' bacia.
'Amidina . Amido (químico); Amido- ria; Agua de . potassa; 'Água oxigenada draste do Canadá (ou canadensis): riologia; Caléndula; Calicidas; Calmaatoio; Âmidol; Amônia; .'„ Amoníaco; desinfetante; Aguas preparadaspara Inseticidas; Marga (adubos). Marina tas; Calomelanos; Calos - á- emplastrai
1 nito; Anil in a; Antie,ortosivos veterinária; Aguas ,sanitários:' Álca
lis
químicos; Antidetonantes para moto- pira agricultura; Ãk.ilIs pata* fins Sa- (adubo); Microbicidas exceto da clas- para §: Calosidades — Prodtuos ,
res; Antiferruginosos químicos; An- nitários: Álcalis para veteridária; Al- se 3; Sabão desinfetante;_Sablio para contra §; Camomila; Canadá — Bál•
fins veterinários:. • Salitre do Chile; samo do §; Canela em p6 medida*
timónio; Antioxidantes .. químicos; catrão
para agricultura Produtos Soda cáustica para agricultura; lin- ânfora — brometo de 4;' Cânfora —
Antitártaro; Antracomo; Antrtiquide
4;
Alcatrão
para
veterinária
—
nona ; Argon; Argsonina; Arsánio
gilentos veterinários; Vacinas veteri- óleo de 4; Canforado — óleo ft
. para Indústria; Ativadores químicos; Produtos de §: Alimentos medicamen- nárias; Veterinários — Produtos § (a Canforato de creosoto; ânforato da
Auratos; Azédas-Sal de 4; Azotados; tos para animais; Alóes; Aloinat Alespecificar)
piramidão; Cantáridas. — infusão de
Azótos; Azulina; Banhos químicos; téia; Alunten: Amónia ' para veteriná_
Classe .3
. • 4; antáridas — pó de §: Cantáridas
Bário; Barita; Baritina ou Barittta; ria; Animais — Banhos para §; AniArtigos: Mina; Absinto; Abatiam; "tin tura de 4; Cantaridina; Capilariat
Sarrithas químicas; Benzeno; - Ben- mais
Embrocaçtes para §; Animais Ara fita indico; Acetal; Acetalinida; Capilé — xarope de §.; Capriana; Ca.
zina; Blboratos; Bicarbonatos Para
Indústria; Incloretos; Bicromatos; nocivos — Preparados. paia destruir • Acetarsona; Acetatos usados na lar- prIcina; Cápsulas- medicamentosast)
Pós para desinfetar ou
• Bioquímicos Produtos . 4 Blaxalatos: §; Animais
Acetatos usados na medicina; Cápsulas• medicinais; Capsulas tônica*
lillsmutato; Bismuto; Iliastilfitos; BI- lavar §; Animais — Remédios para macia;
tartratos; Boracita; • Borax; •laramal- •§; Antigriptogri'mico — /Produtos ve- Acetofenetidina; Acabaira; Acidas usa- ou purgativas; Caramelos contra a
dos' na farmácia; Ácidos usados na me-'á tosse:' Carbonatos; Carbono — hidrato
ta: Brometos; Bromo; Bromohirmio;. terinários Anfipirina veterinár
ia:
*Bromuretos; Butano-Gás '4; Catana; Apaalta-mlisca; Ar.gonina; Arnica para &tina; Apofeifa da bóia; Aconitiaa; de' §: Carbono — arbono— ,partilhal
Pafeona; Cal virgem usados nas In- ,vcterinatir: Ars.2nlatos para- Nieterinã- Acônito; Actol; Açúcar medicinal; compostas de 41 Carobal Carobbial
dastr;as; Calei:nina; cálcios; evoAçúcar purgativo; :AdonidMa; 'Adonis Carpaina: Carqueija:. -arvão vegetal
inelanos para indústria; • Chnfer.a; ria; Arstnico para fins sanitários; Ar- Venal; pára farmácia; Adrenalina; medicinal — pó de §; ;isca "ata;
Valsei:nitra; Carbonatós; .-Carburetos: sénico. para .vetrt".n:5ria; Assafeida
de • Carvalho; Mlutinador Cascas vegetais para farmácia; Casca.
-Carmina; Carnalita; Caseina Para a para veterinária: Atropina para vete- Agárico
Indústria; Catalizadores químicos; rinária; Babosa para veterinária =-- químico para farmácia; Agrião da rina: Caseirra: asirnifoa ,edtdis — ex.
Cáusticos químicos; .Cório-ditido de Óleo de §; Bactericidas . para veteriná- /adia; Agrião do Pará; Agua babá- trato fluido de 4; Cássia; Castóreot,. I: Coruca: Coru.ssita; Chapas. , enaul- ria;
Agua branca; Agua de aneto; Castor 011 (óleo de. rícino); Catoaba;
Bálsamos para veterinária; Ranhos, titica;
sionadss; Chapas siriri/vais; Cianato;
Água de arnica; Água de cal para Cataplasma medicamentoso; alude° —
, Cianetes; Clanido; dano; Clanogâ- Para, anatais; Baratkidas; %trilha de- farmácia; Água 'distilada •para farmá- iápis §; C.áusticos produtos- §;
' uki; emalo aro; Clanuretos;' Cináxio: ainfenutte; .enzoato de sódio veteriná- cia; Agua de flor : de laranja; Agua de, Aulósicos 'ésteres, e éteres; çarato
. Citrates; Cloratos; Cloretos; Cor!- rio( Benzolnatol; Bicarbonato de sódio lavei ¡para .farmácia;• Água glicerináa; canforidoN Cercai( Celusa amarelai
' dratos; Cloro; Ctorofõnnio como sor- para veterinária:: 13"chr!ra cal animais
vente; Cobalto-Conibinaç6és qijimi-j — Remédios para Biodeto de mer- Água mineral medicinal; Agua oxige- Cetonas; Chá antiasmático; Chá para
eas de 4; Col6dio; Corantes quani- 1 eci:ia.; veterinário; Bromuretbs veteri- nada para farmácia; Aguardente emagrecer; (lá purgativo; Chladd•
. cos: Corrosivos químicos Anti . 5;
alemã; Albumina evetal para farmá- dias; Chinchoníná; CMatureto de po.
•de 4: cultura de bactérias; Decola- 1 náriOs; Cachorros — Banhoa Pará it cia; Albutaraina; .Alcaças; Alcalinos tãssio; Cicuta; Croaront antiaarnáticom
Cachorros
—
Produtos
para
lavar
§:
Assinantes químicos; Decopantos gni- i
farmácia e Medicina; Alcalóides Cigarros medicinais: Cinamomo; Cipd
inn cos; Decoponentes (mímicos; Do- achorros Rernédlos para §; Carbon?, para
para
farmácia: Álcoois medicinais; cravo; Citrato de • cafeína; Coral com.
, geladares químicos; Descorarites guri-' ros — Sabão para §r. Cafeina veteriticos; Desengraxantet químicos; De- traria; Cães — V.. Cadtorros; Cabrita Alcoólicos medicinais — Extratos I; posição com baia, de 4: Clara/ninar
Aldeido para- farmácia:' 4lectim medi- Cloreto de amônio;. Cloridrato de mon*
1 sincrutantes químicos; Deanaturantes (ou cainite)
Cal adubo com base de camentos; Alfazema 'para
. químicos; Destemperadorea• químicos: §: Cal desinfetante;
farmáciart fina; Clorofórmio:' • Coca medicinal; rt-. • Cal
inseticida:.
Detonantes químicos Antl 4 DiluenAlga
-.
vesictdosa;
Alho
para
farmácia; deina ; ola Medicinal; Colargob Co/chi' tes químicos: Dióxidos; Dispersantes Cálcio antissético; C.afelo pva agri. AliPhia; Alões; Alodina; Aldna; Al- dna; Calcina; Colina' ou- }solina; Coll;•
'Químicos; Dissocia„dores 'químicos; cultura; Caldas Para veterinária; Ca- téia; Marina; Amaciardes farznacéu- rios; Colódim.. Colutórios: Combretal
-.Dissolventes químicos;'. Diuretina; lomelanos p.ara veterinária:. Carbonatos
Dolomita ou Dolirnia; Duldficantes para veterinária; Carbono •— Sulfeto ticos; Ambroina; Amendoas — Leite Comprimidos . medicinais; Comicinat 1
químicos para indústria; Dulcina de §; Carneiros -.... Banhos para §; de §; Amendoas• — ()leoa dei; Amid- Copaiba óleo de §; Cordiais medir.'
parar indústria:- Emolientes químicos
pirites; Amigdalina; Animas; Affehnia;
4; Couniarina; Cravo de
.:— Produtos para lavar §; Amonlaco; Ainagirls fétida; Andiroba; camezros
Esteaaratok; Estearina; Esteres i tri-4.- Carneiros
!adia — óleo de §: Creatina; Creme
Ca
rneiros
,
•
Medicamentos
para
1; Anéis medicamentosos Para cabas:- de tártaro; Cremar de tártaro; Creoaa•
micos; Estriquiquina para fins industriais; Etano; Excitadores 1.111/11- Carrapaticidain Carvões 'desinfetantes; Anca:tona pu/santa; Anestésicos; Ando cânfora; Creosoto: Cristal de cWig•
tos; Extintores químicos para incén- Catv8es para tirar cheiro de.. geladeira;
' db; Penilacetantlido; Eerrocíaneto Cascos Urgüentos para §: Ceras — Agua de 4: Angélica tintura de §; geras.; Croton Amazônico; Cumarinat
Ile potássio; Pilraes sensíveis: Puta- para enxertos; Chile — Salde do 4: Angelin pis de §; 'Akórbico (Acido); Crunard. — &senda de 4: Camara
(farmácia): . Asma chá óleo de §; Curare; Dakim
' dores químicos; Pladino; Fluidos
Liquido '
Cianamide para agricultura; ianamide Ascorbina
químicos para Indústria; Pluorldreto; para
Contra,.
§:
Asma
—
Cigarro
canti
Damianar'
DatOrina;
Dávila
rugosa
ga
a
veterinária: Clando de potássio;
.' /Fluxos Para soldas; PoriniatOs; Pos§: Asmático — chá anil §; Assacu; (ciNi caboclo): Decoçoes; Dedaleira
tanureto
de
potássio;
Cirúrgicos
—
": fitos: narina; Gaiatos; Galhato de Preparados- esterrizadores;
Assafétida - para 'farmácia; Assafétida (Digital); Dentes remédios contra tis-'
de - instru- tinturas de '4; Atropina; Azul de meti. dores de §; Dentiçâo — pós para for.
- bisar:Co; Gases quhnicas; Glicerina
mentos
4;
!oral
hidratado;
- Clorato de
, para Indústria: Glicol . Glicosidos•
,- Etéllocopitas-Papels • I Hemino: Ri- sódio para a a rIcultura; Cloretos para leno (medicinal); Babosa — bleo • de tificar a §: Depurativos; Dennatoh
• dm:Rosto para cópias: Eddrogárro; agricultura; Cr.:..itris para veterinária; 1; Bacalhau — óleo de figado de §; Desinfetantes para os Intestinos; Des."
irldrossulfito; Nidroxicitronebil: Ri- Cloridrato de morfina para veterittá- Bacilares preparados §: Bactéricos — máios
Sáis para §; Detergentes me.
. PreRaradOs• Bacterkalodia
cage..da
Dradrose; Diaforeticos; Diclo•

•
Quinta-feira

4

rarnina: Dietiloastibileno; Digestão
preparados para §; Digestivos Produtos §; Digital preparados de §;
Digitalina; D:urctinc; Doenças - produtos pira quaisquer §: Dores produtos para aliviar as §; Dormideira;
Dover pó de §; Dulcilicantes medicinais -- Materiais §; Duicificantes Substancia farniauticas §; Dulcina; Elixiris medicinais; Emulsões medicinais; Estimulantes medicinais; Estipticos - Produtos §; Estramónio; Estupefacientes medicinais; Etalonamina;
Eter medicinal; Eucalipto medicinal;
Eucalipto,: Febrifugos; Fenocetina; Fenossulforatos; Ferratina; Feru9iaosos
medicinais; Fioravanti - Bálsamo de
4; Formalinida; Foto macho; Fileiras
- remédios para §; Frontais medicamentosos anu-enxaqueca; Funcho me; de 4; Funcho Óleo de §: Fungedores medicinais; Galacol; Gasosos
laxativos; Germicidas medicinais; Gilcerofosfatos; Glicina; Glicocola; Gotaso papel anti §; Grinclélia; Guaco xarope de §; Guaiaco; Halazone; Hamamells - Extrato de 4; Harlem Óleos de §; Hemo - Antitoxina;
Hemoglobina; Hemorroidal - Anti de
§; Heroína; Hexilresorcinal; Hidrastina; Hidratados medicinais; Higiênicos
medicamentosos - Produtos §; Hiosgramina; Hipbona; Injeções; Lubrificantes medicinais; Óleos medicinais;
Papaina: Pastas medicinais; Pimpinela
- Bombons ou rebuçados §; Pomadas
medicinais; Sanocrisina; Santa Maria
-- Erva de §: Santornina; Soluções
medicinais; Suposiaidrios; Velas medicinais; Vitaminas; Vitrastorina; XaropeS
Classe a

DI',RIO OFICIAL

to ou parcialmente pra. ado;

(Seão III)

Pau-ampeche em bruto; Pedra espe- mccê.nicos; estassa n 1 za d ot es; e xe á àtricos de máquin s ; f:1 (115 P.i..-- .5 ( a .
magia:las; • fera:a.a-. iras ni: e ir C. N ..

; Carmin bruto; Carnaúba; cular (mineral)* Pedra-sabão; PeCarbone; Carneiro - là. de 1 (em dras brutas; PeáRPOIlle em bruto;
Pedras preciosas em bruto; Ptlios
bruto ou parcialmente pra...
Caruá; Casca de vegetais (de árvo- animais em bruto; Penas de ives em
res, de coco, etc.); Casca de vegerais bruto; Penugem em bru:o ou par- extrato em bruto de O; Cascos de cialmente preparadas; Pez em bruto;
cágados, tartarugas, etc.; Cassiterita Rubeato bruto; Rubi loa 1; Safira
Casulo; Caudas de animais (crin aai ; em bruto; Sais minerais brutas; SanCaurl (mina de Damarra); Cavacos daracs.; Sangue seco; Sargaço; :Ja y

de madeira; Cebo em bruto; Centeio
espigado; Cêra animal em bruto ou
parcialmente preparada; Cêra mineral em bruto ou parcialmente nreparada; Cara vegetal em bruto ou parcialmente preparada; Cendas ara bruto; Chelita (minério); Chifres, tos ou altista; Cinzas; Clinquer; 'Jacas - cascas de 1; Cacos fibras de 1;
Cola animal em bruto ou parcialmente preparada; Cola vegetal em bruto
ou parcialmente preparada; Coloraaia; Conchas de ostras em bruto ou
parcialmente preparadas; Concnas de
tartarugas em bruto ou parcialmente
preparadas; Copal em bruto -- Goma 1; Com; Copraol em bruto;
Coprollo em bruto ou pardalmente
preparado; Cavilho; Coquirama 'em
bruto; Coral em bruto; Corantes vegetais em bruto; Corindon em bruto;
Cortiça em bruto; Couçoeiraa em
bruto; Crina animal; Crina vegetal;
Criolita; Cristal de rocha; Cromita
(minério); Cromo - minérios de 1;
Crublxá (coral); Diamantes brutos;
Diamantina; Diatomita; Diorita (minério) em bruto; Dividivi em bruto;
Elemi; Encéfalo de animais; Enxofre em bruto ou parcialmente prepa.
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-namb;Seoivlgtmbruto; Sebo vegetal em bruto; Seáas
vegetais; Serradura; Serragem; Sulca
bruta; Sibc'o; Sisal (fibra Soja em
bruto -- óleo de 1; Suanda; Suma.
ga bruta; Sal de rocha em bruto;
Tucum (fibras; Talco bruto; Tanino
- extrato bruto de Tartaruga casca de 1; Tendões; Terebentina:
Terras brutas; Textels fibras de;

ferramentas partes (a) ui ',anua.; lila .
t.os de máqurnas; felcs de m........:
fôrmas de maquinas; forn s c.. maquinas; fo:quilhas; franrider -s ca
máquinas de costuras; t.cios;; t..:..s;
furadores de máquar.:s; tit.,: . 1: 25
mecânicos; gasalhos de I n.::r,aiiiis; .
geradores de corrente; gri lhas ti '1::'quinas: g; ; . as; guias; guias pe 1. ,. u à
máquinas: grinenos; guindasi ‘,z, "!ates de máquinas; insufladons i,... ai,

para m..qii.nas; juntas para :mi, •;t1i...
nas; !ancadeirass pala maquaa _ ; Áças parias de maqu_nes; lub.iii....)-io.

res paráa de máqui;:as; MI..!. e

a; -

mancais antifricçac; mansea N . oe
máquinas atanadord,; aia..
Tripas não a:imenticias; Tripoli em máquinas;
achataaai as; m:•(quin . 5
bruto; Turfa para embalagem; Ve- quinas
Máquinas afiado: as: laia
getais - fibras 1; Vicunha em bruto gaçadOras;
quinas ajustad;:ras; ma quin. s ZI ar.
- Lã de 1; Xisto.
gadoras; máquinas aliment a d .ras;
Classe 5
alisadoras: máquinas adi-.
Artigos . Aços; AdeS1VOS metabcas; maquinas
Alcalinos rnetalkos; Alpaca (metal); medoras ; má,qu:riss amaJ .. a ..Ortis;
Alpax; Alumisio; Antitricção metal 1; máquinas aplainado.as: maquiiiii, ar.
Antimônio; Aparas de metal; Eabit queadoras; máquinas an•olli :.io.'its;
(metal) • Bronze; Carbono metais .a máquinas aspiraaoras; máquinas atar.
1; Bar birreto metálico; Caseara 'co- rachadoras; máquinas a vaiar • mr....
bre); Cério metal; Chumbo; Cisa- quinas batedeiras.; máquinas o matalhas de metal; Cobre; Colas metáli- ciadoras; máquinas bornbeadarss;
cas (solidas) ; Constantan ; Cro- máquinas brtmidoras; máquinas ndr.
mo (metal) ; qipro-niquel; Durtd.unn- ladoras: máquinas cataaoras; maquinio; Durana (metal) • Electron (ma- nas catadoras; maquinas cnirrair,;a•
tai); E'lectroplata; Estanl.o; Estibio; dotas; maquinas c:assificad..ra:: uma
Ferro; Glucinio; ama; Hidrogénio; quinas eJletoras; maquinas cutnivesDnan natural (ferro magnético) sotas; maquina scondensaeo iii.; mira
Itrlo; "Kieselguhr" • Latão; L" tio quinas construtoras; máquirics e i. /ametal; Manganês; Manganim; Mea- doras; máquinas de abrir; mai : azrs
cr.ulo; metálicas - Gotcs 1; M.e:n11- de acoplar; máquinas de aluna . ; , ar :cas ligas 1; Meialicas soldas §; Mo- quinas de binar fiora maquaaa: ae

-rado; Epomita; Ervas não alurannicias e não medicinais em bruto; Escamas em bruto; Esmeralda em tala
to; Esmeril em bruto; Espeto; Espar- libdenc ou molhibdenio (metal);
to em bruto; Especular - Minério I; Muntz Niquel; Cerni° ; Osmiriclio;
Espermacete em bruto; Estearina; Ouro; Ouropel; Palácio metal; PásEstrorcianita; Euxenita; Extratos tas metálicas para solda; Permainy.
animais em bruto; Extratos vegetais Pichesbeque; Plaquê; Platina; Pos
em bruto; Feldspato; Fibras minerais metálico para solda; prata; Ruois;
Artigos; Abelha - Cara de 1; Abe- em bruto; Fibras vegetais em brito; ~Mo; Similor; Soldar metais para
lha - Favos de ik; Abelhas Filaça; Filtantes em bruto - Pe- 1; Splegel; Spiegelisen; Sucata de
cleos de 1; Açafrão em bruto; Açori dras 1; Flores - substancias brutas metal; Tántalo; Thomaz (metais
(coral) azul em bruto; Adragante extraidas das 1; Fluoretos minérios 1; fundidos) • Tiras metálicas para sol(goma) em bruto 'ou parcialmente Florita; Falhas de vegetais me- das; Titdnio; 'Iltanioslico; Tombapreparada; Agar-Agar em bruto ou dicinais e não alimenticias; Fosfori- que; Torio; Tungsténio (metal) ; Vaparcialmente preparado; Agata em ta; Fanar (terra) ; Galenaa (miné- náctio (metal);• Voliram (ou wo:fra ri) ;
bruto; Agua marinha em bruto; rios) ; Ganga (minério) ; Ganster volfránio (metal); Yellow; zinco;
Aguano; 'Alabastro em bruto; Albul- (terra refratária); Garnierita; GelaZirónio (metal) .
no; Alcatrão em bruto; Alexandrita tina em bruto ou parcialmente preClasse: 6
bruta; Algas marinhas; Algodão - parada; Geleias em bruto ou parcialArtigc[s: Acoplarnehtos axiais; alacareço de 1; Algodão em bruto; Al- mente preparadas; Gipsita; tfirasso; vancas
mecânicas; alavancas partes
godão em rama; . Algodao parcialmen- (minério); Glicose em bruto; Ci-n a Ls ;
te preparado; Alizarina; Almecega Gomas em bruto ou parcialmente de máquinas; anéis de seguimento;
(resina de aroeira) em bruto; Altea; preparadas; Gorduras em bruto ou anéis partes de máquinas; AndanaAmbar em bruto; Ambarina; Ame- parcialmente preparadas; Grafite em nantes para motores; aquecedores de
tista bruta; Adianto bruto; Amido bruto; Granadas (pedras em bruto) : máqu:nas; arletes; arnezes; arranvegetal bruto; Anil bruto; animais Granito bruto; Grés; Guaraná em ques de motores; apitos de • máquinas;
para experiências e pesquisas - Par- bruto ou parcialmente preparado; aros de máquinas; ba!anceiros de
tes de 1; Animais parcialmente pre- Guaxima (planta barbacea); Guelas máquinas; bases de máquinas; barparados - Substâncias 1; Aparas ou de boi; Guta-Percha em bruto ou ras de máquinas; bate-estacas; beresiduoS de vegetais ou minerais; parcialmente preparada; Rassmani- toneiras; bielas; blocos partes de máApatita; Atanado; Arca brio prepa- ta; Hellotrópio bruto; Isotermita; Il- quinas; bombas a pistão; bombas
radas (argentífera, monazitica et'..); menita; Jacinto bruto; Jade bruto; centrlaugas; bombas elétricas; bomArgila não preparada (inclusive re- Jarina (marfinite); Jaspe bru to; Je- bas hidráulicas; braçadeiras de máfratária); Asbesto; Azeviche em bru- taicica; Junco; Lã animal em bruto, quinaa; braços de máquinas; brocas
to; Babaça - Caco de 1; llagaaos inclusive de carneiro e alcunha; Lã mecânicas; bronzes de máquinas;
vegetais; Balata bruta; Baleia - de escot•ias em bruto; Lã mineral em bronzlnas; buchas de máquinas; burBarba de 1; Bambú; Baradna; Barba bruto; Lã parcialmente preparada; rinhos; Cabeçotes de máquinas; Cáde baleia; Barba de milho e outros Lã vegetal em bruto, inclusive de breas; Cabrestantes; Cadeias para
vegetais; Barbatana de baleia; Ba- agulha de pinheiro; Lápis-lazuli (ou máquinas; Caixas partes de máquiritita; Barrllha; Barro; Basalto; Bau. 'azulam); Lates; Lavas; Limonita; nas; Calandras; Calços partes de niia.
xita; Benjolmá Berilo, Betume em Linhaça; Linhaça - COO bruto de i; quinas; Caldeiras de máquinas; cambruto; Bexigas; Bismutirita; Blenda; Linhite; Liquens; Liquidambar (eto- bias; carubas para máquinas; canos
Monto; Bog-irom (llraonita); Borra- rsaque); Liquidas de plantas; Lúpulo partes de máquinas; carburadores;
cha Suco de seringueira para fabrico em bruto; Madeiras - Aparas de O; cardam, "cartas"; chumaceiros ande 1; Borras; Branco de baleia (es- Madeira bruta ou parcialmente pre- tifric.ção para máquinas; cilindros de
permacete); Brasil - pau 1; Breu
Madeira polpa de O; Madre- máquinas; colares para máquinas;
em bruto ou parcialmente preparado; parada;
pérola bruta; Magnésia; Malacache- campresaares; comutadores de força;
Bruto - substâncias animais em
Malaquita bruta; Malte em bruto comutadores de velocidade; conden(a descriminar); Babosa - baba de ta; parcialmente
preparado; Mamona sadores de máquinas; condutos para
O; Cabelos em bruto; Cachibu; Ca- ou
Maná era bruto; Mármore máquinas; contra-bastes de máquichu em bruto ou parcialmente prepa- bruta;
ou parcialmente preparado; nas; contrapesos de máqu1ria1; coroas
rado; Cágados - cascos de li; Cal em bruto
Marfim bruto; Monazite; allortaziti- para mquinas; corrediças para mábruto ou parcialmente preparada; cas
- areias Marga em bruto; quinas; correntes de máquinas; corCatimba (resina); Calambina; Cal
de transmissão; cruzetas para
cítreos; Calcedemea; Caiena; ealeopa Oanitmi em bruto; Oleisa; Óleos bru- reates
cubos para máquinas;
rita; Calcosita; Campeche - extrato tos; Óleos parcialmente preparadas; máquinas;
de máquinas; dínamos; diabruto de pau Cana da lndia; Cára Onix bruto; Opala bruta; órgãos de culatras
de máquinas; dragas mecânicas;
fora em bruto ou parcialmente pre- animais; Ossos; Ozocerita bruta; cos
parada; Cânhamo em bruto ou par- Paina; Palha em bruto eu parcial- eixos de máquinas; elétrodos; &abocima)? -ae preparado; Caolim em uru mente preparada; Parafina em bru- las; engenho d? cana; engenhos de
to ou parcialmente p re p arada: raPim to' Pastas brutas ou pare.airaeate serra ; enzret.e-nis de máquinas; estal bruto; Capoque; Carbonato bru- preparadas; Pau-Brasa em bruto; cateis; .esni:rgt cie maquinas; esmeris

bobinar; máquinas de bord:it . Maquinas de briquetar; máquin. s dr.
bruadoras; máquinas de b:unir; maquinas debulhadoras; máquiliwt de
burilar; máquinas de calandrii ; traquinas de cardar; máquinas de ca.
rear; máquinas de colar; maa,!,nas
de conservar estradas; máq • i:n. à de
coser; máquinas de c..sturar; in;::.,iit.
nas de cavar; máquinas de ti,-..v..uar;
tnáquinas de derrubar; maquinas de
descarnar; máquinas de &si-s....içar;
máquinas de desgaseificar; maiiiiitVas
de despo par; maquinr.s de c,,,,W,tr;

máquinas de drenar; máquinvs do
embragar; máquinas de emilllçrar;!
maquinas de enfOl mar. inaci u:n,ls do
engraxar: máquinas de • estia:; tuaquinas de explosões; máquina ,ce
extracão: máquinas de fabricar produtos; máquinas de filetar; maquia
nas de roscar; máquinas de sacudir;
maquinas de salgar; máquinas dei,.
cascadoras; máquinas desempa hadod
ras; máquinas desfibradorus; iná caga
nas desintegradoras; máquinas desa
natadoras; máquinas distribaaioras;
máquinas elevadoras; maquiada ema
pacotadoras; máquinas empa!iiado.1
ras; máquinas encadernadoras; ma+

quinas encanadoras; máquinas engaa
veladeiras ; máquinas en tala clara sa.
máquinas ensacadoras; maquila s escavadoras; máquinas estampaciqrasa
máquinas expremedoras; maquina
furadoras; máquinas gaseificriaorasa

máquinas gre.madeirasá maatilnak
Impressoras; máquinas ,irapulsionado-a
ras ; Máquinas lavadoras; màqtlinal.
lixadoras; máquinas misturada:as$!
máquinas moedoras; máquinas puas.
verizadoras; máquinas purificadorast
má
quinas rachadoras; máquinas re3i
firiadoras; máquinas .refrigeradocaS,
máquinas secadoras; máquinas se:pa ,
radoras; máquinas serradoras: mai:
quinas soldadoras; máquinas saara-r,
doma; máquinas torcedoras; maquia:
nas torneadoras; máquinas triturado.'
ras; máquinas urdidoras; maquinsuf
ventlladonts; marteleWs aleefiniCOSa
martelos mecânicos; mecanismos do
maaninas; moinhos; molas de mãoe
quinas; motores; raunhões part má./
quinas; parafusos para Máquinaaa
pedaes de máquinas; pentes do »lila,
quinas; penteadores de teares: Plrigag
darei} de maquinais; pilões mecanicoak.
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pilina partes de máquinas; pistões cos; AmperImetens; Amplificadores; 'Descascadores de -uso doméstica; jetoreas; Inseticidas não-asiladas —
para inamenas; pacas para tornos; Analisadores; Anéis de calibrar; Ana- Despertadores; Dias; Diafragmas; Aparelhos; Instrumentos cie cálculos
placas partes de máquinas; plainas; mõmetros; Antenas; Anúncios elétri- Dinamómetros; "Discos automáticas; Instrumentos de contrôle mecânico;
'planetárias; patinados de motores; coa; Aparelhos acionados por nure- Discos fotografados; Discas gravados; Instrumentos de física; Instrumentos •
ias; politrizes; pratos de máqui- das; Aparelhos aerofotogramétriaos; Discos para calculo; Discos sonoros; matemáticos; Instrumentos naúticort •
nas; prensasmalos de máquinas; Aparelhos amplificadores; Aparelhos Micos telefónicos; Distribuidores de clentificos; Intascmunicadores; In;receptáculos - de máquinas; redures calibradores; Aparelhos cinematogrâ- eletricidade;. Dispositivos .mecânicos terruptoresa -Isca:dores; Isolantes —
Ipara maquinas; reguladores de ferça ticos; Aparelhos de agrimensura; ou elattaxes para cortinas; .buchas; fitas; Isolantes; 'Caleidoscópios; Lac-'
máquinas; reguladores de ve- Aparelhos de alarma; Aparelhos de Ebulidores; lecobatimetroa; Ejetrófor; toscópios; Lâmpadas; lampiões; lan("cidade para máquinas; rolamentos alta tensão; Aparelhos de ar refrige- Eletroscrapios; Enceradeiras; E quiPa- ternas de peba.; Lanternas elétricas;
,de motores; rolos partes de maqui- rado; Aparelho de assoes Aparelho de mentos de' aparelhos elétricos; Equi- Lanternas ataklilin; Lareiras; leu&
arias: rotativos; rolzrres; iegmentos; astronomia; Aparelhos ele coce5o; pamentos para sincronização; Espe- metros; Lentes; Linigratos; Liquldtseparadores partes de máquinas; Aparelhos 'de comunicação int.3.33.2; lhos para instalação elétrica; Espec.- ficaddrea; Lislmetros; Lucírnetros;
tambores partes de máquinas; teares; Aparelhos de wntrôle de calor; Lpa- tauscópios; Espetogratos; Espemedo- tametara Lupas; Lustres; Maçaricos;
tesouras acantoas; ternos; tremo- relhos de contrõle de Orça; Aparelho dores de uso domastico; -Esquadro ea- afacrômetros; Magnettsgrafos; Magnhare tribulações para caldeiras; tur- de contzõle de movimento; Aparatho data para desenho; Estabelzadores , netametros; Martipidadores; Manõbinas; válvulas partes de máquinas; de controle de som; Aparelhos de pressão; Estabilizadores de voltagem; metros; Mapas - astosartficas; Mapas
ventiladores partes dee máquinas; veia- controle de .temperatura; Aparelhos Estadias Estadimetros; =casam- de. astronomia; Mapas geográficas;
tobahas partes de máquinas; virabre- de cortar frios (de uso doméstico); troa; Estere oseálgoS; Estereografoscó- Mapas marítimos; Mapas Mudam;
(itens; 'santa partes de máquinas. Aparelhos de encerar (de uso domés- Pios; EstereoPlardnietros; destereop- Máquinas , ailadorasSde uso donaarde
,
tico); Aparelhos de engenharia; Apa- tioons; Estesiometros; Estetômetros; co; Máquinas cinematográficas; 'Mae
.
825.537
relhos de engomar (de uSo donosti. lasticaclares aparelhos; Estilõmetros;. quinas cortaddra:s de uso doméstico;
I
classe: 7
Artigos: Adubadores; ancinhos — co); Aparelhos de espargia; Apare- Estrada de ferro — aparelhos para; Máquinas de fazer café de Mo, doempLensdores; ancinhos mecânicos; lhas de experiências cientaticaa; aspa- Estrada de !erro •ebutrále de; lastra- medrio; Máquinas de lavar lanara
ancinhos — puxados a cavalo; ara-. relhos de fermantação; Aparelhos de da de ferro —• Sinais automáticos de uso doméstico; MáquInas de ladoas 'arrancaderes de frutos; arranca- física; Aparelhos de fotodecalque; pas; Estiada de ferro ese • Sistemas var pratos de. uso doméstico; Mamadores: de plantas; arranca-tocos; ba- Aparelhos de fotografia; Aparelhos do sinalização para; Estufas de nue- nas .de moer o picar carne de uso
lanças; batedeiras agrícolar bicos de. galvanop/astia; Apareahos geodé- cimentos; Estufas Para Plantas; En- doméstico; de moer ass
para .arados; bombas agrícolas; bar- ala; aparelhos de geometria; Apare- didmetroea Evaporametans; remoto- car legumes de uso doméstico; 3,Ia- •
alfaiares agrícolas; braços de arados; lha de ibatenaçáo; Aparelhou de res exceto de maquinas; Experimen- quinas 10,0110.0ms; Máquinas lava-,
capintadelii.‘ mecânicas; carpideiras; Institutos de beleza; .Aparelhos de tadora de aves; nrosemetros; Esc- doma de usa . doméntko; Máquinas
tintores de' incêndio; pantoseespios; limpadoras de uso doméstico; Macavadeira; cetfadeiras; céifeiras; ce- matar insetos (não agrícola); apa- n/adeuse
parais; leaneaportes 'ais- quinas picariam da uso doméstico;
pas :ale arados; charruas,• cortadoras; relhos de medição; Apipalhos de ots.
maniatam de cana, oreatla grama, seringa; Aparelhos de ordenhaaApa- tomaticos; Fecha-portas pnaasnati- Maquinas registradoras exceto de eia
ateai, descavadehus mecânicas; des- relhos de passar roupa. (de uso do- cos; Fadem Ferro elétrico para sol- edtdria; Máquinas mareado= de
terreadores agalanas; destocadores; méatioo); A parelhos de Pesar.; Apa- da; ' Ferro para passar e engomar; passagens; Máquinas marcadoras de
distiebuidorea mecânicos de estrume; relha de proteção contra acideate; Fervedores; Pensadores; Filmes re- roupas; Marcadoras automáticas:
disteibuidores mecânicos de sementes; Aparelhos de rádio; Aparelhas de re- velados; mirantes aparelhos; Filtres Marcadoras elétricas;Matenlatioos
ataca' de máquinas agrícolas; escava- frigeração; Aparelho de segurança autainatioos; Pios aparelhos e:Ataras; • entrá; Medidores de altura;
da-Iras mecânicas; .espalhadeiraa de (inclusive do trafego); Aparatam cie Finca — instrumentos de; Fitas iné- Medidores de comprimento; Medidoterra' — maquinas; extintores de era sinadzaçào; Aparelhos desinfetadares tricas; Fixos dentados; lelésimetros; res de distancia; Medidores de Caça; vas' daninhas e pragas; extirpadores elo medicinais; Aparelhos de s)m; "Plushes"; Focam de Instrumentos Medidores de intervalo; Medidores de
agri elas
, — máquinas; fenadeiras; Aparelhos de telecomunicações; Apa- óticos; Dispositivos para; Focalizado- Peso; Medidores de pressão; Medido-.
gari eiras; grades de diee06 CRI dena relhos de televisão; Aparelhos este- res para câmaras; Fogareiro Sele- res de roscas; Medidores de volume;
tas; lança-chamas agrícolas; leivado- rellzadores (não meelicinals); Apare- talco ou não); Fogões (elétricos ou Medidora graduados; Megafones;
res; locomóveis agrico/as; máquinas lhos totogramétricos; Aparelha fo- não)-; Ponendescõpios; /ames; Fano- Megtanetros; MegasedPlos; Meselado• adubadelras; máquinas amassadoras tográficos; Aparelhos fototelegrática; gráficas — máquinas; Fonógrafos dia- res; 1VIetereológicos — Aparelhos:- Nae agrieolas; máquinas arrancadoras, de Aparelhos gaseificadores; Aparelhos cos; Fonógiaios; Fonte de cabeça; teoroadiplas; Metrônomos; Metros;.
,toco; rim:quinas batedeiras agalanara geofisicos; Aparelhos hidrornétricos; Fontatetros; Fonoscópios; Formas Microfones; Micrómetros; Microscó' Males'borrifadoras agrícolas; má- Aparelhos limpadores (de uso domés- elétrica; Fornos; Fosforocdplose Po- pios; aficnitomos; Mira de base; Mi:. quines capinadelras; - máquinas car- tico); Aparelhos meteorológicos; Apa- todecalcadores; Fotófonea; Potógra- ris graduadas; aliaturadores de ligai.
máquinas; Potograftimetros; das: Moedores de uso doméstico; Mcpidasras; máquinas -cavadeiras; :vá- relhos misturadores (de liquidos e de ficas
quinaus ceifadetras, máquinas colhe- tilam, etc.);. Aparelhos otonizadores; Fotômetros; Fotoscópios; Freqüência liados hidráulicos; Mostradores; 1411-'
A — aparelhos de; Preqüencia — medi- veia; Objetivas fotográficas, Catalog
deixas; máquinas cortadeiras de plan- Aparelhos náuticos cientlficas;patasamáquinas cultivadoras; ináqui- relhos pasteurizadores; Aparelhos dores; Preqüencimetros; noiveis — Oselle gratos; Codladores; Ozonensenassile abrir canais de irrigação; má- projetores; Aparelhos reatores; Apa- banes de Fusíveis — cbavese de Ga- troa; Ozonoscópios; Padrões; Painéis
quinas de -amanhar terra; maquinas relhos radiofônicos; Aparelhos refri- baritos; galactômetros; Garrafas tér . de aparelhos elétrico*: Panelas de
;de golher algodão; máquinas de an- geradores; Aparelhos radlotalegrán- micas; Gás bicos aut.:míticos de; Preeele; Panelas elétricas; Pante:aoelam:1 frutas; maquinas de combater cos; Aparelhos reprodutores de ima- Gás bombas para; G6,3 bombas para Coa; Pára-raios; Passlinetros; Oenpragas; máquinas de cortar galhos; gens; Aparelhos reprodutores de sons; limpar tubos cie; Gás bombas para; Uno; Penteadores elétricos; Pesa,ináquinas de cortar valses; máquinas Aparelhos sinaladores; Aparelhos sola elás bombas Poza limpar tubos de; gem — aparelhos para; Pesagem —
'de anatar lormigas e outros insetos dadoras; Aparelhos sinaladores; Apa- Gás bombas para provar; Gás can- Instrumentos dee_ Pesas para baiana
'na Mgricultnra; máquinas derrubado- relhos soldadores; Aparelhos =ad- tadorea de; Gás alifueores ,de; Gás ç as; Picadeira de uso doméstico;
dispositivos para lavar; Gás distri- aPick-ups"; Pilhas elétricas; Pince'sus de árvores; Máquinas desinfeta- ros; Aparelhas telefónicos; Aparelhas baldares
de; Gás fogões a; Gás nez; Pipetas; Pirómetros; Piroscóoras de plantações; máquinas em telegráficos; Aparelhos termostatos;
-pe/ladirsgíco;máquna- Aparelhos ventaladores; Apites não de nos a; Gasogênios; Gasômetros; Gel- pios; pistola de pintar — Planimea
Igalb.adoras de terra; máquinas eaao- outra clames; Aquecedores;- Arasse aers; Geladeira; Giroscópios; Globos tira; Planlerfeelos; Plagie Pluvidgralradeiras para agricultas; máquinas nômetans; Aspiradores de pó; Assado- geográficos' Paras ensino; (*lobos ter- tos; Pluviômetros; Pluviocópios; .Po!escatifiradoras; máquinas.
catimba- res; Autoclaves; Automáticos- Oba- mestres paras ensino; Glucometran balaustra; Poiaatiscópioa; Pote/mioidearas; máquinas extintoras de amas ves; Barómetros; Batedeiras de uso Goniómetros; Graduadores; Grafõfo- metros; Prismas; .Projetores cinema'daninhas e pragas;' máquinas Mace- doméstico; Baterias; Benjamins; Bi- nos; Gransnetrta; Grafonolas; ara- tográficos; Projetores de filmes; Pro!astaas agrícolas; 'máquinas frrigadona nóculos; Bitolas; Bobinas; Bombas motoria; Gravadores; Grearimetzes; jetores de imagens; Projetores de luz;
'agrícolas; máquinas lança-chamas de se não mecânicas; Borboletas au- Gravactesios; Grupos conversores; Propulsores; -Prumos; Pulverizadores,
'agrícolas; máquinas lavadeiras; m- tomáticas; Mies elétricos; Buzinare Harinoneasetros; Heottorafo; Recto- não de 'outras classes; Quadrantes;
de eletricidade; Queimado'quinas ntreladorals agrícolas; =Aqui- Butirômetros; Caixas automáticas de gramo; Heotoésteres; Hectômetro; Quadros
' nas podadeiras; máquinas pulveriza- outras cansais; calibradoresa Câma- Heliografo; Helioronógrafo; Hinioco- rei de óleo; Queimadores elétricos;
'dorsí .s agrícolas; máquinas regadeiras ras de aparelhas; Minaras tOtegrá- Metro; Rellocógrato; Helitanetro; .11e. Radtonanos; Radias; Reatores; Re_r- :agrícolas; máquinas sa.chadeires agre-- ficas; Manaras frigorificas; Câmaras lisocópica; Reliostates; ateliterintase- Datares; Refrigeradores; Regadores
ao:as; máqui~a semeada:Ira; moinhos de drama; Câmaras de televisem; metros; Herbários didáticos; Raiemo- *automáticos; Registradores de apa'e jantas; mondadeiras:- moto-ara- Campainhas elétricas; Carregadora* too; lindrantas; Ridatnicos — apa- relhos; Registradores de ar; Retirarados-a moto-charruas; motores agrico- automáticos; Carregadores pneumaa relha; Ridrohareanetros; Ridrodina- -dores de atmosfera; Registradores de
lase niveladores agrícolas; plantattel- ticos; Cartas astrográlicas; Cartas moinamos; Eddr6gratos; Ilicirtenetros; peso; Registradores de pressão; Reras '— maquinas; podadeiras — má- multa:as; Chapa de aparelhos elé- Hidra/instas; Ridrotimetros; faign5me- gistradores de tempo; Registradores
' " fl.s; pulverizadores agrícolas; Es- tricos; Chassis; Chaves automatismo; metros; Ingrosapios; Eflaseanetros; de tensão; Registradores de tiragem;
, mecânicas; Ralhas de ara- Chaves de alavancas; Chiares elétri- flodametros; Holofotes; Horizontal Ragistradores de trafego; Registragalras
do;
— máquinas; rodas de cas; Chaves magnéticas; Chocadei- artificiais& allorse Singers"; Incuba- dotes de trenidtes (borboletas) Relesiroçadedms
rolos compressores para esfa- ras; Chuveiros elétricos; Cideanetros; dores; Indicadores automáticos; Tu- Cadastes de velooidadeaaRegistradores
•i andlo;
relar terra; rolos destorroadores; se- CinemaUgmforn GIntenetna; Cama- dicadares de detenção de curto-cir- para veículos; Registra. automátipae ealeiras — máquinas; . aemeadoras; dores; • Colimadores; Colori:mins; culto; Indicadores de aparelhos (.2- cos; Registres para água; Registra
Resai/lidadoras agrícolas; tinida de ara- Comandos à distancia; Combustorea trigos; Indicadores de corrente; Indi- para canais; Re gistres; Para gás;
dera tosadares da grama; tratores de gás; Compassos (exceto para de- gadores de elevadores; Indicadores de sestros Para. luz; Re giste* Para vi. aafiealas; vaporizadores agricoias senho); Comutadores; Condensado- escapamento;, Indicadores de flexões; por; Registros telegráfico.; Réguas
res; Contadores automáticos; Conta- Indicadores de fórça motriz; Indica- graduadasa Danos ou ralais; Relógios
Classe: 8
I An..igaia. Abaixa-luzes;
Abajiurzk; Ab- dores de -rotação; Conversores; Cor- dores de uivei; Indicadores de peso: em geral (incausive solares); Rateietionedniettos; Acendedora; A.ettnéme. denetógrafos; Cognetleiras; Cornetas Indicadores, de preços (taxímetro e troe; ~tatos; Iteotomo; ResistenUns: Açucarimetros; Acumuladores; elétricas; Cornetas para veicula: simeares): Indicadora da pressão de eia; Retificadores; Salsznolones; SeisAdaptadores; Atatanetros; Alcoolome- Correntes de • agrimensor; Cori adela gás: Indicadores de pressão de vácuo; ~raros; Selaracacópios; Selecionai lane; Alternadores de corrente elétrl- ras de fotografia; Cria asa
:iin.1:£zetres :In quantidade; Indicado- dores; Semáforos; Sereias de alarma;
1 (o; Alto-falantes; Amassadetras de CromastooSpios; Crarasaaeoa as. one rei de tendia; Indicadores para :no- Sereias de aviso; Seta de sinalizaçào
'. Iges. sicenteti
. teoLA~ eletr— metros; Curvimétros; Dansuneu os; {ores; Indicadores para vilania; dn- elétrica; &Ma; Sextantes; Sinais de

Quinta-feira 4

DIÁRIO OFICIAL (Selião III)

Janeiro de 1933 Q1

lhos dentários; _Aparelhos desinfec- dieos; Botinas para muletas; Brace- para fins médicos; Espáduas rara-,
tadores; Aparelhos diatérmicos' Apa- letes para fins médicos; Braços arti- dentista; Espéculos; Espelhes paia
relhos eletrocardiográficos; Apare- ficiais; Bracas para dentista; Bruni- arrame médico e dentário; F- p:La:ss . •
lhos eletro-cirúrsiees: Aparelhes ele- doias; Bugias; Cabos para agulhas para dentes; Espirômetros; F. a ala • ,
trodentários; Aparelhos eletrodiag- cirargicaa; Calçadores cirúrgicos; Cal- 'las cirúrgicas; Esiarilizador a d it-iii:i
nósticos; Aparelhos eletromédicos; ças de miai s; *i l ação; Calista instru- rios e médicos; Estetoscópios; .1- e ass
Aparelhos eletrotra., Dicas; Aparelhos mento ce ; Caneleiras para uso mó- letes cirúrgicos; Estirpa nervos; E: -d.
fumigatórios para fins medicinais; dico; Canetas para brocas dentárias. tojos de paracientose; Escoas;
Aparelhos gessados de uso em medi- Can ireta s para cirurgia; Cânulas, macéuticos; estojos para di,aca _a; a
cina; Aparelhos obstétricos; Apare- Capas para fins higiénicos; Cápsulas Estojos para Instrumentos ca a:aaoss
lhos odontolóaicas; Aparelhos ortopé- dc farinha para ingerir remédios; Estojos para médicos; Estorna.. . ..o-a
dicosa Aparelhos oxigenadorea; Apa- Castrar ari iaos para; Cataforese — pios; Estribos ortopéd:cas; I. ...r. liw;
rellios profiláticos; Aparelhos rádio- Aparelhos d'; Catafotos; Cataplas- hospitalares; Esteriliza claia .s liavi .al- - •
diagnósticos; Aparelhos sadloterápi- mas nal) medicamentosos; Cateters; n ais ; Exploradores médicos, 12.•:i •ii.-a-i..
cos; Aparelhos teranèuticos; Apare- Cat-gu t ; Cautérios; Cauterização nervos; Extratores médicas e • ; ur..r•
lhos termogéneos; Aparelhos de ou aparelhos' de; Cauterizadorcs; Cante- gicos; Facas de c intrgiáa1; i , ; ,. r :3,. •
para aleitamento; Aparelhos de ou azar feiras de; Cafelômetros; Cafalé- frontais para enaaatic•ca: ra
para análise do sangus; Anarelhos de tribos; era para uso dentário; Ces- côpios; Feltros para medicina e' et- l
ou para anestesia; Aparelhos de ou tótomo; Chapas protetoras medici- rurgia ; Ferros cirúrgico. : ; •a as ca . ii--para arte dentária; Aparelho de ou nais; Chaves para extrair dentes; nha para feridas; Fios para uns
para autópsia; Aparelho de ou para Chuma s para aplicação de remé- cirúrgicos; Fitas frontais para
banhos-maria; Aparelhos de ou para Cintas bdorninais de fins médicos;
Fiany.s; Fluidos aira
banhos russos; Aparelhos de ou para dios; ento para uso dentário; enxaquecas;
Fogões de ricsintic-,
banhos-turcos; Aparelhos de ou para Cintas higiénicas; Cintas hipogástri- embalsamar;
Foles para 1o:toa:aia:o* -.
tto ;a.
cardiologia; Aparelhos de ou para ca- cas; Cintas para gravidez; Cintos ci- OFalhas
de borracha para densa' ta; '.
taforese; A p arelhos de ou para cau- rúrgicos; Cintos umbelicals; Cinzéis
Forceps médicos e odontológieos; Liznao .
terização; Aparelhos de ou para ci- para dentista; Cistoscópios; Cistóto- fex;
Formões para cirurgia; Forruics
rurgia; Aparelhos de ou para coagu- mos; Clisobombas; Cloroformizar
lação; Aparelhos de ou para com- aparelha apara; Colares para denti- para dentista; Fornos para dera- ria
pressas) para fins cirúrgicos; Apare- ção; Colas para ligaduras cirúrgicas; e fornos Pasteurs Frascos de Etapalhos de ou para controle de membros Coletes ortopédicos; Colchetes para meyer; Friccionar — artigos maisartificiais; Aparelhos de ou para suturas; Colheres para dentista; Col- coa para; Fundas abdominais; Pana
crioterapia. Aparelhos de ou para gaduras para raios-X; Comadres; das cirúrgicas; Fundas heiniasiss; .
desinfecção; Aparelhos de ou para Compassos BARDELOC; Compassos Fura-Crânios; Furadores cirúrgaos;
diagnósticos; Aparelhos de ou para cefalômetros; Compassos nasais: Gachetas para dentista; Ganchos
diatermia; Aparelhos de ou para di- Compassos para dentista; Compassos para músculos; Ganchos para satulatação do torax; Aparelhos de ou para dentista; Compressas não me- ras; Gaze antissética; GasteroseMas;
duchas de uso médico; Aparelhos de dicameatosas; Compressores hemor- Gestrofotografia — aparelhes paia; .
ou para eletrocardiograma; Apare- roidals; Contador Galgar medicinal; Gastroscópios; Gase ;int tssê i te a: Gan•
lhos de ou para eletrocoagulação; Contagotas para medicamentos; Con- givas ratificiais; GC , 9 para uso d.:n a *
Aparelhos de ou para eletxocirurgia; trastes para radiografia; Copos de táric ; Ginecológicos — instrurnetaAparelhos de ou para eletrodiagnéa- suc ç
ão para aparelhos de massagens; tos; Globinómetros; Goivas para i rio••
ticos; Aparelhos de ou para eletro- Cordas de tripa para cirurgia; Cor- rugia; Gomas da dial ttsta; Gotqa.as
sono; Aparelhos de ou para eletró- netas aoústicas cirúrgicas; Corbas para cirurgia; Gra aipos para suma;
lise medicinal; Aparelhos de ou -para dentaras; Costómos; Crepe sanitá- Gutapercha pai• ri fins odontolóaaeas;
endoscópios; Aparelhos de ou para rio; Croques para dentista; Cubas Hemacitômetros; Hematimetro3; H2exames anatómicos; Aparelhos de ou de enfermagem; Curetas; Cuspideiras moglobin&inetros; Hemomanômetros;
para exames clínicos; Aparelhos de para dentistas; Cutelaria para fins Hemômetros; Hifi, cila° — algodao;
ou para expurgo e fins análogos; cirúrgicos; Dedais para decapitação; Hidrófilos paar pansos — fios; ali.
Aparelhos de ou para faradização Dedeiras para fins cirúrgicos; Dedos drófilos para uso In ..dicinal — panos;
para fins médicos; Aparelhos de ou artific:.ais; Dedos protetores cirúr- Higiênicas — cintas; Higiênica — .
para fisioterapia; Aparelhos de ou gicos para; Dentaduras; Dentaduras toalhas; Hipoostricas — almofadas;
para galvanocauterizaçÃo; Aparelhos P6 Palra fixar; Dentária — artigos Hipográsticas — cintas; Hist:a-Jiade ou para ginástica para fina mé- para a arte; Dentária — produtos bus; Histerômetros; flistcïótana.s; .
dicos; Aparelhos de ou para infra- usados! na prótese; Dentários — ~- Inerthadores para crianças; Inlitt!rinovermelho; Aparelhos de ou para fon- relhos; Dentários instrumentos: D- res; Injctores cirit-gicos; In,tala.aes
toforese; Aparelhos de ou para mas- Urina materiais; Dentes artificiais; hospitalares; 'nauta:dores para densagens para fins medicinais; Apare- Dentição — colares anódicos para tista; Intrataérlos retais; Instnunénlhas de ou para narcose; Aparelhos Dentirnetros; De piladores medicinais tos anatômicos; Insti'unien tos de i am- •
de ou para oculista; Aparelhos de ou Depressores; Descanso para o queixo tópsia; Instrumento-. de calista; InsArtigos: Abdominais — Cintas; Ab- para otorrinolaringologia; Aparelhos Deecarnadores de dentição; Desin- trumen to de encioscopia; Instrtuneas
dominais — Espartilhos; Abrebocas; de ou ara ozónio para odontologia e fectadores médicos; Desobstruidores tos de fleboloinia; Instrumentos . cio .
Abridores de beim; Abridores Ci- medicina; Aparelhos de ou para para dentista; Diafragma de com- litotomia ; Instrumentos dentarias; •
rúrgicos; Acalmas para fins ve- pneumotórax; Aparelhos de ou para pressão (ap. Roentgen); Diagnósticos Instrumentos cie cait coima,. ; lnstril- terinários; Adesivos para ligaduras pressão arterial; Aparelhos de ou — aparelhos para; Diatermia apare- mentos de pea r em a ; Instrumentos de
cirúrgicas; Adenômetros; Adenedo- para profilaxia; Aparelhos de ou lhos de; Dilatadores Cirúrgicos; Di- traqueotornia; Inst ramela° de trepamos; Afastadores abdominais; afaa- para purificar água; Aparelhos de latai-o:as medicinais; Dilatadores re- nação; Instrumentos escrotais; Listadores cirúrgicos "Farebenf a ; Afez- ou para radiodiagnóstico; Aparelhos tais; Dilatadores • uretrais; Dilatado- trument as esofzi e itil j S: Instrumentas
tadores dentários; Aglutinadores de ou para radioterapia; Anarelhos de res uterinos; Dinametros; Dinâmetros ginecológicos; Mal ruinentos hera: apara cirurgia ou arte dentária; Agra- ou para rádios infra-vermelhos; Apa- medicinais; Discos para cirurgia rios; Instrumentos hemorroda is ; Ias- •
fes cirúrgicos; Agulhas cirúrgicas; relhos de ou para raios violeta; Apa- dentária; Divulsores uretrais; Doyem trumen tos lar i n g cos; Instruinent uS
Agulhas de injeção; Agulhas dentá- relhos de ntios-X; Aparelhos de rea- — Trépanos de Drenos cirúrgicos; médicos; Iit , truturnIns nervais; Insrias; Agulhas para sutura; Agulhas ção para medicina; Aparelhos de su- Duchas medicini ds ; Elei rocard lógra- trumentos obsterrirti, ; Int:trwnen,OS
para vacinar; A gulhas veterinárias; daçáo; Aparelhos de ou para tirar fo — aparelho; :Eletrocardiograma — odontológicos; Instrumentos óticas;
Alavancas para fins cirúrgicos; Ala< sangue; Aparelhos de ou para trans- apare:.ho de; Ele xocautérios para ve- Instrumentos para tin".•alsornr,r; Insvancas para fins dentários; Aleita-a- fusão de sangue; Aparelhos de ou terinária; Eietrodentários — apare- trumentos para ciixértqa de ptÃ;
mento, aparelho parar Algalias; para ultra-som; para fins medicinais; lhos; Eletrodos médicos; Eletrodag- Instrumentos para expurga e flas
Algodão absorvente; Algodão antis- para surdez; Apetrechos de expurgo nóstilios — aparelhos; Eietrofoto tara- análogos; Instrumait os „placa:tia ara
séptico; Algodão aspético; Algodão Aparelhos de ultra-violeta; Aparelhos pêuti os — aparelhos; Eletrólise me- Instrumentos para .arjadura; Instaicortado rara pensos; Algodão hidró- e fins análogos; Articulação do tor- dicin — aparelho de; Eletromagné- men tia; para sutura; Lis truna•n tos
¡aara medicina — aparelho; Elefilo; Algodão medicinal; Alicates nozelo — ligadura para; Artificiais ticos
is ; Instrumentos uralóa ic is;
trotérpicos — aparelhos; Elevadores uretra
cirúrgicos; Alicates . para dentista; membros; Artigos (não medicamento- uterinos;
vaginais; Ins mim e ra
Embalsamar fluidos pala; Instrumentos
Alisadores para dentista; Almofadas sos) para curativos; Aspiradores ci- Embalsamadores
rei a ts; 'ir- .
Em- veterinárias; Instrumentos
para fins médicos; Almofadas,de rúrgicos; Asséptico — Algodão; As- plastros cirúr g icosinstrumentos;
medicamen to- rigadores cirúrg icos .. Irriga dores ii'.e.
aquecimento para fins médicos; Al- sentos para enfermos; Ataduras; aos; Endireitadoresnão
dicas; Isolantes para uso tlentáric i. 3 O11 •
de órgãos huma- médico;
mofadas térmicas para fins médicos; Atomisaddres medicinais; AurificadoJoelheiras para tina iraaii-a
nos;
Endoscopia
—
instrumento
de;
Amalgadores para dentista; Amal- res para dentista; Autoclaves hospitaLâminas para exames de 00- .
lares; Autópsia — instrumentos ara: En do seópi os ; En &olhei' as para o cos;
gamas para fins odontológicosé
ratórlo
médico;
Laminas paro Jts0 1
para o homem;
dalótomos; Amplificadores para fins Bacias para doentes; Balanças clini- homem; Entrolhoshomem;
na medicina; Laminas paia uso o,Vri- .
Enxertos
Entulhos
para
o
cas;
Balões
para
fins
medicinais;
médicos; Ampolas para uso na metaitgico; Lâminulas para is.bora'iós
dicina; Seringas para; Ampolas ra- Balões respiratórios: Bandas para ci- de Psles — instrumento para; Esca- rios médicos; Lâmpadas de merditio
las
de
dureza
para
tubos
Roentgem;
rurgia;
Banhos
medicinais
—
dlogeneas para fins médicos; Ampupara uso medicinal: Lâmpadar, de
tadores — instrumentos cirúrgicos relhos para Bicos de Seringa; Bióp- Escalpelos para dentista e fins cl- quatro
para uso medicinal; Lancstaa
para; Análise do sangue — apare- sia instrumento; Bisturis; Blefemos- rúrgi:as; Escachadores para dentis- cirúrgicas:
Lanternas de laringo:a•ólhos para; Anéis para incrustações tatos; Billca protetora de; Bolas para ta; Escapulários cirúrgicos; Escarifi- pios; Lar ingoscópios
; Laringótomai:;
dentárias; Anéis não medicamento- fins medicinais; Balsas para uso na cado es cirúrgicos medicinais; lascar- Lavatórios clínicos; Lavantadores
de
sos para calos; Anéis para dentição; medicina; Bombas para uso na me- rade ra.s para dentista; Escavadores raiz para dentista; Ligadura cirúrAnéis para tratar tornozelos; Anes- dicina; Bombas de alimentação; cir ricos; Escofinas nasais; Escopros
Ligaduras médicas não meditesia — aparelhos para; Anestesia — Bombas de cobalto; Bombas para uso para arte dentária e cirurgia; Escó- gicas;
camentosas; Ligaduras medicinais •—•
máscaras para; Antolhos para fins nos pulmões; Bombas para lavagens lios irúrgicas; Esfigmófonos; Estia- materiais
para; Ligas odontológicas:-.
médicos; Anuscópios; Aparadores ci- medicinais; Bombas para "salso; Bora móg fos; Esfignemetros; Esfamo
rúrgicos; Aparadores para dentista; racha para separar dentes; Borracha Man metros; Estimoscôpios; Esmaga- Ligas para enfermos; Limas de dendor de tumor; Esofagianos instam- tista; Limpa-linguas; Limpa-ouviderai
Aparelhos amplificadores para sur- usada na clínica dentaria ;
dos; Aparelhos anatõmicos; Apare- para dentista; Botijas para fins má- = os; Esparadrapos; Espartilhos médicos; Liteiras de ambulâncias: Li-

transito; Sinaladores; Sinaleiros de
direção; Sincronizadores; Sinoscópios;
Sirenas; Sisfone; Sismoscópios; Sistema de alarma; Sistema de comnnieaçaoa.Sistema e dcontrôle; Sistema
de sinalização; Sistema de som; Sistômetros; Soldadores elétricos; Soquetes; Soveteiras; Suportes de aparelhos elétricos; Tacómetros; Taxímetros; Telefones; Telégrafos; Telêrntroa; Telescópios; Televisões; Televisores; Teodolito; Termofones;
Termômetros não clinicos; rermoscópios; Termostatos; Tira-linhas;
Toca-discos; Tomadas; Torneiras automáticas; Torneiras de compressão;
Torradeiras; Torradares; Tostadeiras;
Transferidores; Trânsitos — Aparelhos automáticos; Transistores; Trenas; Tripés de aparelhes iotograficos; Tubos acusticos; Tubbs "Conditas"; Vaeueimetros; Válvulas de
comporta; Válvulas elétricas; Varas
graduadas; Varigrafos; Velocímetros;
Ventiladores; Vibradores; Vlscosimetros; Voltámetros; Voltimetras: Vo'metros; Volumenõmetros; Wattometros; Zirnoscópios.
Classe; 9
-Artigos: Mocha; Arcos para Instrumentos musicais (declarar o instrumento); Bandolas; Bandolins; Banjos; Baterias musicais; Batutas; Berimbaus; Bocais para Instrumentos
musicais (declarar o instrumento);
Bongós; Caixa de música; Castanholas; Cavaquinhos; Chocalhos;
Clarinetes; Clarins; Cordas para
Instrumentos musicais; Cornetas;
Cravelhas para instrumentos musicais; Calcas; Flautas; Foles; Gaitas;
Gongos; Guitarras; Instrumentos
musicais de corda; Instrumentos musicais de percussão; instrumentos
musicais de slipro; Liras; Maracas;
Metais de bateria musical; Órgãos;
Pandeinas; Partes integrantes de
Instrumentos musicais (declarar o
instruipento); Pianolas; Pianos; PisWs; Pratos de bateria; Rabecas;
Rabecões; Realejos; Saxofones; Serrote musical; Surdinas; Surdos;
Tambores; Tamborins; Tantas; Tarrachas; Teclas para instrumentos
musicais (declarar o instrumento);
Trombones; Tubos Para &alai: Tumunas; Violas; Violinos; Violões; Violoncelos; Xinofonee
Classe: 10
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turar dantes; Produtsa terapéutico-i—Nterinas — suturas; Uterinos — lan- molaa- não -gerido Partes de marlid
-nas;uiramnhões;úclospar
de vácuo; Produtos termogéneos; trumentos; Uterótomos; Vacinar —
Próteses; Protetores higiénicos; Pro- Instrumentos para; Vaginais — ins- martelos e bigornas; Paliteiros; Patetores para agulhas de injeção; Pro- trumentos: Válvulas abdominais; nelas; -parafusos; Pás: Pedestais:
tetores para fins curativos; Proteto- Válvulas para fins cirúrgicos; Vál- pendentes; pencluridalhoo; peneiras;
vulas vaginais; Vaporiaad,ores :medica- perfilados; perfumadores (ferra..
res para. membros anil:amas; Prote- riais;
Varizes — melas para; Vento- montas); pernas de fixação:. pés de
tores profissionais do corpo humano; sas: Verniz
para uso odonbálógicti; cabra; pias; picadoaes; picaretas;
Pulsônietros; Pulverizadores cirúrgicos; Pulverizadores medicinais; Pupi- Veterinários, — instrumentos; Vibra- picões; pilares; pinças não de outra,
lemetross Quadros de envergadura; dores medicinais; VIshimetros; Vista classes: Pinos não partes de maquia
Quadros de sentido muscular; Rádio- — aparelhos e instrumentos para nas; pires; plaaaa; plaipas; podadei
ras manuais; podões; polias; pon.
exame" de;
diagnósticos — aparelhes de; Rádio^
tas de paria; porcas; porta-chaves;
elétricos de diatermia s- aparelhos
Classe: 11 porta-copos; porta-galas; porta-frios;
de; Radiogéneos — Ampolas; Bacilo- gráficos — acessórios; Radiográficas Artigos: Abotoaduras; abridores de porta-jarros; porta-jóias; porta-Pão;
— aparelhas; Radiologia -- apare- latas; caixas, ato.; Aços para afiar; Porta-toalhas; ponteiras; ponteiros de
lhos para; Radioterapia — aparelhos açucareiros; adarrios exceto jóias e relógios; potes; postes; pratos; Prede; Raio Violeta — aparelho de; Raio Imitações e jóias; &fiadores; alavan- gos; protetoras para calçados; puas;
purificadores; queijeiras;
X
Acessórios; Raio X •-- aparelhos cas; alargadores; aldravas; algemas; punções;
gafamos; Máscaras para médicos; de;—Raio
X instalações de; Rato X alicates;' almotolias; alviões; anel- quebra-nazes; raladores; ralos; ias.
Máscaras para narcose; Máscaras — Instrumento de; Raio X — tubos nhOs; anéis, exceto jóias ou parte de cadeiras; raspadeiras não de outsaa
para trabalhadores; Máscaras para de; Raio X — válvulas de; Raspado- máquinas; aparelhos ala café; apa. classes; rastelos; rebites; recipientes;
respirataalas; Massas para dentes;
adores; redomas; reservatórios;
de língua; Raspadores para den- ralhas de chá; aparelhos de cozinha; reg
Massagens medicinais — aparelhos res
tista;
Recnelos para dentistas; ,Regiss apitos; arames lisos ou farpados; ar- retentores; retortas; roçadeiras; ro; Matrizes para trabalhos den- tradores
cardiológicos; Registradores coe de serra; arcos de . Pua: argola das (exceto de máquinas e veículos);
•, Maxilas artificiais; Meatosces
pressão; Registradores de sons do para guardanapos e similares, aros roldanas; rolos; rosários; roscas; ropios; Meatótomos; Medicinais — ar- de
coração; Regras — panos para as; para guardanapo, e similares; arca setas; saca-pregos; sacarrolhas;
tigos não medicamentamos; Meias ca. Resinas
para uso dentário; Respira- para óculos; armações; arranca-ta- saca-taxas; sachas; sacholas; sachos;
súrgicas; Membros artificiais; Mer- ção — aparelhos
para; Respiratórias cima; arrebites; arruelas, assadeiras;- saídas; saladeiras; saleiros: salvai.;
cúrio Redistilado para Odontologia; — Máscaras; Respiratórios
— Apa- atiçadores_ d, e fogão; azeitairas; ba- urna; corroias; serviços para café:
Metal preparado para uso dentário; relhos; Retats -- Instrumentos;
Reti- cias; bainhas, baixelas; baldes; ban. serviços para chã; sifões; sinetas;
Met:rosa:1plus; Metrótomos; Micros- noscópios; Rotoseópios; Revestimendejas; barris; baterias de advinha; sinos; sovelas; suportes; taças; tacópios médicos; Mlógrafos; Modela- tos para dentes; lamoscópios;
talhadeiras; talhas; talheres;
dare.4 médicos; Molas ortopédicas; dores médicos; Rodeias de dentistas; bebedouros; betumadeiract; bigornas; chos;
bisagras; biscoiteiras; bombonieres; tambores; tampas; tanques; tapétes
Motores para dentista; Muletas; Nade dentistas; Rolos cirúrgicos; botões Fixadores; araçadairas; bri. de metal; tarrachas; taxas; telas de
gizas artificiais (exceto os da classe Rolos
494; Negatoscópios; Obreias nasais; Roupas protetoras da saúde e da Vida dões -para animais; brocas; bolas arame; tenazes; terçados; terminais;
!Obstétricos — aparelhos* Obstétricos humana; Rugina.s; Sacaocados para não de outras classes; bules; cabe- terrinas; tesouras para costura; teaaanstrumentos; Obturação dentária dentistas; Sacos de borracha para uso ções; cabides; -cabos; caçambas; ca- soura para jardineiro; tijelas tornei.
-- artigos para; Obturadores para médico; Salpicadores para uso médi- çarolas; cachepots; cadeados; cadi- ras; tornintios; tornos; tosquem;
trancas; tranquetas; travatiel.
deniista; Oclusivos; 'Oculista — apa- co; Sangria — instrumento para; nhos; cafeteiras; caixas (inclusive Cadoz;
relhas de; Oculista — Instrumentos ElangiU — aparelhos para análise do; para relógio); calderiSes; canecas; ias; travessas; trilho; trinchantes;
de. odontógrafos; Odontologia — ar" Sangue — aparelhos e instrumentos canivetes; canos; cântaros; canudi. trincos; trocarias ou trocartera
ligu para; Oftalmainetros; Aftalmos- para tomar pressão da: Sanguessugas nhos; canudos; oarretilhas; casta. tubos para encanamentos; tubos
para fins médicos; Sarja- çaia; cavadeiras; cavaletes de. ferro; para fins diversos; uniões; urinóis;
caP-aa: Olhos artificiais; Olhos pus- artificiaistiçz, :; - Olivas para dilatação; Oscila- defras para ~guia; &acionadores centros -de mesa; chaleiras; •c.bacnia urnas; válvulas simples; varais; vado dos ossos; Cacillidores para fins medicinais; Sectores uterinos; Seios mas; chanfradores; chapas não de retas; amadores; vasilhames; vasos;
verrumas; vitrolas; xlcaral
Ur; _ciriais; Oacilômetros; Operações artificiais; Seios — bombas para; outras ,classes; chaves de broca;
.-- ..astrumentos para (a especificar); Seios — duchas medicinais para; chaves de fenda; chaves de parafuClasse': 12
Ofs.anetros; Optómetros; Ordenhar Seios — protetores de; Separadoras so; chaves em geral; chaves Mela.
para
dentista;
Seringas
de
embalsa-410bS
de
uso
veterinário
Para:
Or1
õrtigoe: Adornos (exceto jólas)spara
, —
tolisaao — aparelhos; Ortopédicos — inador; Seringas para injeção; Serin- sas; chuveiros comuns; cinzéis: coavestidos; toalhas de mesa.
.../ ali v.: unaentos; °Bailadores dos, ossos; gas para lavag ens; Seringas Para. dores; colheres de mesa; ,colheres de enfeitar
compoteiras; conchas; co- etc.; agulhas para costurar; bordar
cOS atonômetroa; Osteotonda — ins- uso na medicina; Seringas veteriná- pedreiro;
para encanamento; correntes ou tricotar; alfinetes -comuns; argoarumentos de; óticos — Instrumen- rias; Serras cirúrgicas; Serras de ne- nexões
não de outras classes:. confeltehas; las para vestidos; cortina& ato.;
toa de; Otoscápies: Oxigenaderes — copsia; Serras para raquitomia; Ser- copos;
coqueteleiras; correntes não (exceto quando jóias ou imitações);
apareinos; Padiolas; Panos cirúrgi- ras . para tsaqueotomia; Serrinhas
outra.? classes; corta-arames; barbatanas; botões (exceto os de
ctku Panos hidrófilos para medicina; para dentista; Serrotes de cirurgia de
cortadores de grama e outros; cre- metal precioso ou semiprecioso);
• rir:=Js higiénicos; Para ataduras; Pa- ou necropsia; Blignmaaometros; Sn- malheiras;
cresaones; crivos; cruze. colchates; dedais; fechos corrediços:
Soldas para arte densif. para friccionar; Panos periódicos; moidoscoplas;
cuisetss; cubos; cunhas; cunhes; fivelas; garras; grifas de Justai para
ausas dentários- Parafusos para tária; Sondas cirúrgicas; Sondas eso- tas;
lanrei nlaa: mima:
curvas de' cana; de regro, etc.; vestidos; Moses;
osP- anintese; Passe Partouts Para fagianas; Sondas para dentista; Sola- cuscuzeiros;
gas; presilhas
cutelos; descanso para
cia; Pedicura — Instrumentos das uretrais; Sondas uterinas; Sugatalheres para ;ferro; etc.; distais;
Classein 13
das ?Sndulos para radiestesda de uso dores de salivas; Sugadores de san- distintivos
(exceto da classe 2ã;
Suportes anatômicos; Suportes
rn :".: co; Pensos dentários; Pensos gue;
Artigos:
Adornos
(exceto jóias) para
enfeites
não
de
ou,
dobradiças;
in _ 1 coa; Pensos periódicos; Perfil- para membros , enfénnos; Surdes; —
vestidos, toalhas de mesas,
raSares cirúrgicos; Perfuradores den- aparellus amplificadores para; Sur- iras classes; engates; engrer.a- enfeitar
de mé,oui- ete. • agulhas para costurar; bordar
aia as; Perkklicos — Panos e Pensos; dez — aparelhos para-tratamento da; gene aexcto partes
tricotar;
'
alfinetes comuns; ar12a* MS artificiais; Pés artif iciais : Pés Suspensórios para escrotos é testí- nas); . enverlueros; enxadas; enza. ou
para vestidos; cortinas, etc.;
cli-.;;.os — suportes para; Pessários; culos; Suturas; Sungas — instru- dinhas; enxós; escareadores, esca. golas
quando jóias ou imitações);
ISt-i • artificiais; Petrechos para -arte mentos para; 'Suturas — materiais PrOs; esguinchos; espalhadorea para (exceto
din'z'..ria; Petrechos: para cirurgia (a para; Talas de uso em medicina e ci- mictório; espelhos metálicos; asno- barbatanas; botões (exceto os de
preciosos ou semi-preciosos);
es„, :cliCar); Petrechos para expurgo rurgia; Tampões cirúrgicos; Tampões raia espremedores; esPuniadeiras: metal
gama; Tampões para menstrua- esticadores (ferramentas); esticadel- abotoaduras de punhos; água mar!.
e .is análogos; Petrechos . para me- de
os ouvidos; Ta- rue (ferramentas); -se-atoam: estrinçai taxas lapidadas; ametistas
eis:Ia (a especificar); Petrechos para ção; Tampões-para
regi para dentista; Tenaculos; para montaria; extenstlea„ facas; fa- das; alfinetes de gravatas; alfinevcr:2 n 1nár1a (a especificar); Pinças elnasal para ossos; Tendas de oxi- cões; fechaduras; - fechos; ferradu. tes- para 'adornar vestuários; anéis;
de Mechar . Pinças
rur,; cas; Pinças
de Pean; Pinças para castrar; Pin- génio; Tenótomos de cirurgia; Tens ras; is:anilhos; - ferros comuns Pexa argolas—para usar como jóias; .bacéis para garganta; Pincelas denta.- aaaanulaa; Terapêuticas — ~re-lhos;Termocautéri—Instrumeo passar roupa; ferroa de Plaina Para langandang de metal precioso ou
cortar capim; foices; Olhas para Imitações; berloques de metal pie.
r'-e; Pinos para dentes; Pipetas den- 'de;
Terznogeneoa — aparelhos de; fins diversos; forcados; fôrmas; for- cimo ou imitação; botões de colarits".y as; Pipos para seringa; Pivots;
Fl., as de Petri; Placas para arte Termômetros clínicos; TimpâniCos -- mões; forquilhas; • freios para ani- nhos; braceletes; brilhantes; brind e(' -ria; Placas para cirurgia; Pia- Instrumentos; Timpanoa artificiais de mais; frésas; frigideiras; fruttiras; cos; broches; contas de metal pre.
'coa rara osteossintese; Planta do pé ouvidos; Tira-leite; Toalhas higiêni- funis; furadores manuais:, .ganchos; cioso 'e pedras preciosas ou imita,..-11' : parelhos para suster; Plesaime- cas; Tontanatros; Torniquetal Para garfos; globos; goivos não de outzas ções; caridon /apidado; chaveiros;
,trfas. Pneumotórax — Aparelhos de; cirurgia; Torsazeileiras (exceto des- classes; grampos; grosas; instru- correntes de metal precioso ou imir'dures para. dentista; Poli:a:ópios; portivas); Tornozelos — anéis e liga- mentos cortantes alo de outras clas- tacão, para pulso; correntes de me1Peipas — ir strumentos Para; Pona duras para; Tarquezas para dentista;
para reit).
e
instrumentos
perftunnt s não da tal precioso ou imitação
'ta para denrirtas; Po~ para cau- Transfusão de sangue —; aparelhos e ses;
gio; diamantes lapidados; esmeraloutras
clames;
jardineiras;
jarras;
Instrumentos
para;
Transmissores
de
para
dos
usados
Itè-_o; Pgr,eiras
jarros' ladrões para caixa . d'água; das lapidadas; medalhas; opalas la- n9., Illedie:J/e; Pontes para cientes; sons para* fins médicos; Traqueoto- lâminas
de outras classes; lam. pidadas; pérolas naturais ou cultiPratelana para prótese dentária; mia — instrumentos de; Traqueóto- parinaa; não
-latas; latões; lava-dedos de vadas; pulseiras; prendedores de
Pôrta-agrafes cirúrgicos; Porta-agu- mos; Trepanação — Instrumentos de; mesa; lavatórios;
leiteiras; letras de gravatas; rubia, lapidados; safiras
lhas cirúrgicas; Porta-agulhas para Trepano de Doyen; .Trepanos para metal; levantadores
pilo sendo ma- lapidadas; topázios lapidados; turdentistas; Porta-algodão; Porta- fins cirúrgicos; Tripas para cirurgia; quinas; lanas; limatões,
inalinas lapidadas; baqueamo
pes
eAusticos; Porta-detritos cirúrgicos e Trocateres; Tubos acústicos- Para 'sur metálicos; liguetes; luvaslimpa
lapidadas
Mo sendo
-dez;Tubostraqeomi;Tubs
jdantárlos; Porta-laminas para denClasse:
14
tista; Porta-mschas; Porta-Produtos para fins medicinais; Tnbos Para partes de máquinas; luvas Para
d'água;.. maçanetas; =gine¡mancam e dentários; Porcelana Para dentistas; Tubos Para ordenhar de bombas
almofarizes;
Artigos:
açucareiros;
machados;
ma..
machadinhas;
;uso der tário; Pós para filar denta- uso veterinário; Tubos Para oxigé- tes;
para: rodas; mandris; ampélas; anéis (exceto de 012[1113
:dura; Pós para moldes dentários; nio; Umbelicals — cintos; Uzetrais — lhos; maneaisnr:ntRit:tueiritS;
Classes); aparelhos para bana; gen•/es:
•Preservativos; Pressão arterial — Instrumentos; Ure `rânie'sroz; ITY Cre:relhos de café; aparelhos •le ,C15`
diarréias;
martelos;
matrizes;
;
Optas&
Uretrotomos;
0b*
_, kl~ii0e8 Palli
arilert.g.90_5.1W
Vetamos; Litotritares; Liais °doutra'
2og.,-:::s; Lixas para fins Médicos; Lis▪as para cirurgia: Luvas para frict . .onn.- Luvas. para massagista; LuN as pala
' operadores; luvs para soldainvrei-,; Luns protetoras (exceto desportivas) para as diversas profissões;
:i1ees3 - para e,nfèrmos; Mãos artific:as; Máquinas cirúrgicas; Máquinas
i'e _profilaxias; Máquinas desinfecta-,
I,oras; Máquinas para arte dentária;
: gáquinas para expurgas e fins anãogos; Martelo de autópsia; Martelo
e dentista; Martelo, para cirurgia;
:Lascaras contra fogo, gazes, poeiras,
dm.; Máscaras de ombredane; Máscaras de oxigeniterapia; Máscaras
protetoras (exceto desportivas); Máscaras para anestesia; .Máscaras para
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•
aparelhos de jantar; aparelhos para
refresco; aquários; assadeiras; bacias; bandejas; bandeiras de candieiro; barris; bebedouros; biscoitea
rua; bombonieres; botelhas; bules:
bulhos; caçarolas; , cadinhos; cálices,
candieiros; cântaros; canudinhos;
canudos; canutilhos; cápsulas; castiçais; centro de mesa; chapas; colheres; compoteiras; confeiteiras;
copos; cubetas; cubos empalas; enTólucros; escol:adores; espélhos; espremedores; filtros; fios; ftrmas:
!rasou; frtiteiras; funis; galhestas;
garfos; garrafas; globos; graus; hastes; jardineiras; jarros; lamparinas;
vidro para lava-dedos; Lavatórios;
leiteiras; licoreiros; manteigueiras;
moringas; paliteiros; panelas; pedestais; pendentes; penduricalhos;
pias; pires; placas; potes; pratos;
provetas; purificadores; Queijeiras;
recipientes; redomas; refletores; refrésco; serviço para reservatórios:
rosários; saladeiras; saleiros; serviços
de café; serviços de chá; serviços
de jantar; serviços para refrescos;
talhas; tanques para aquário; terra
nas; tljelas; travessas; urinóis; varetas; vasilhames; vasilhas; vasos;
vidraças; vidro com composições especiais; vidro Comum; vidro em pó;
vidro industrial; vidrot laminado; vidro trabalhado; vidros em gerai;
vidros para automóveis; vidros para
aviões; vidros para candleiro; vidros
para janelas; vidros para relógios;
vidros para uso não especificado;
xícaras
Classe: 15
Artigos: Açucareiros; Anéis, exceto
de outras classes; Aparelhos de água:
Aparelhos de café; Aparelhas de
chá; Assadeiras; Bacias:: Bandejas;
Barris; Bebedouros; "Bidets"; Biscoiteiras; I3ombonieres; Botelhas; Bules; Caçarolas; Cadinhos; Cântaros;
Canudinhos; Canudos; Centros de
mesa; Chapas; Colheres; Compotelras; Confeiteiras; Copos; Cubetas;
Cubos; Envóiucros; Espremedores;
Filtros; Fôrmas; Frascos; Fruteiras;
Funis; Garfos; ,Garrafas; Globos;
Graus; Instalações sanitárias; Jardineiras; Jarros; Lamparinas; Latrinas;
Lava-dedos; Lavatórios; Leiteiras;
lacoreiros; Manteigueiras; Mictórios;
Moringas; Paliteiros; Panelas; Pedestais; Pendentes; Penduricalho':
Pias; Pires Pl;cas; Porta-jarro;
Potes; Pratos, Provetas; Purificadores; Queijeiras; Recipientes; Redomas; Reservatórios; Rosários; Saladeiras; Saleiros; Serviços de café;
Serviços de chá; Serviços de jantar;
Serviços para refrescos; Talhas; Terrinas; nelas; Trabessas; Urinóis;
Varetas ; Vasilhames ; Vasilhas; Vasos - Xícaras.
Classe: 18
Artigos: Alcatroados para construções;
Argila preparada para construções;
Areia preparada para construções; Argamassas para construções; Asfalto
para construções; Azulejos para construções; Batentes para construções;
Blocos para construções; Blocos para
Pavimentação: Calhas de telhado;
Cimento comum; Caibros preparados
para construções; Caixas de cimento;
Caixilhos; Cal para construções; Chaminés de concreto; Chapas para
construções; Colunas para construções; Cornijas de concreto; Cre para
construções; Divisões pré-fabricadas;
Drenas para construções; Edificações
pré-moldadas; Esquadrias; Estacas
preparadas para construções; Estruturas para construções; Estuque;
Ferroa; Frisos; Guichets; Grades;
Imitações de mármore para construções: Impermeabilizadores de fi sgamassas; Janelas; Ladrilhos; Lajeotas; Lajes; Lambris; Lamelas; Lixeiras para construções; Luvas de
junções para construções; Macadame; Madeira preparada para construção; Manilhas; Mármores Pre p arados para construções; Massas para
parede; Mosaicos; Panei para forrar
casa; Paredes divisórias, inclusive
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feios; Burros; Cães; Caititus; Cama- Pneumáticos de veículos; Pontas de
leões; Camelos; Casmurra; Capivara; valcalos; Radiadores para vekailosV,
Caprino - Gado 1; Carneiros; Casto- Ralos para bicicletas; Rebocadores e
res; Cavalar - Gado li; Cavalos de suas partes integrantes; Reboques e
corrida; Cisnes; Cobras; Codornas suas partes Integrantes; Raia is
vivas; Crocodilos; Cotias; Elefantes; Rodas de veículos; Selins; 'roi, Les
Emas; Enxame de abelhas; Equino - para veículos; Tratores nulo
Gado 1; Faisão; Feras Ferozes - las; Veiculas e suas partes int4
Animais 1; Focas; Galináceos vivos tes; Trens e suas partes integrar,
°alinham Galos; Gambás; Gansos Troles; Troleihus e suas partes iti eGatos; Hipopótamos; Insetos vivos grantes; Trucks e suas partes- ia sa
Javalis; Jacarés; Jumentos; Lagartos grantes; Vagões e suas partes
Lebres; Leitões; Leões; Leopardos grantes; Vagonetas e suas par• c's
Lontras; Macacos; Marrecos; Muar Integrantes; Varais de veic
Varetas para veículos
- Gado 1; Onças; Ovino - Gado
Classe 22
i; Ovos de qualquer espécie; Pacas;
Artigos:
Algodão - fios 1; ara • o
pagagaio; Pássaros vivos (canários,
2l
- fios de' 1; D. r
pintassilgos, etc.); Patos; Praxes vi- para tecagem
Cani
s
vos; Paizinhos para aquários; Perdi- - fios de l*nha para
zes; Periquitos; Paras; Pombos; Por- para tecelagem - fios de; C't:
cos; Preguiças; Qaudus: Quatis; de linha; Celulase para tec.:, :k,ta .aa
Queiscadat; Raposas; Ratos vivos fios de 5; Coser - linhas de
para laboratórios; Saguis; Sapos; tura linha de 5; Crcchet - 1.. T'.8
Sei pentes; Suinos - Gado 1; Ta- de lãs para 1'; Elárticos para ter.;;,..
manduás; Tartarugas; Tatus; rejtás; gem - fios de ';'; Fios cru gera.
Tigres; Touros; Tucanos; Ursos; Va- para tecelagem; Fios plásticos
cas; Vac.un - Gado 1; Veados: vi- tecelagem; Fios de serair; Juta p s'ist
tecelagem - fios de s • Lãs - na
cunhas; Vitelas.
de i; ISnhas para bordar; Lin,48
Classe 20
Artigos: Ancoras; Ancoretas; Biru- para tricotar; Linho para tecela.Nfios de 5; Novelos de lã; No.2.`,1k.,.à
tas; Bóias; Botalós; Bolas para enrolar cordas náuticas; Cabrestantes; de linha; Naylon para tecelagem
Cadelas de navios; C!ntos d3 nata- lios de 5; Pélos para tecelagem
ção; Croques para barcos; Disposi- nos de 1; Rayon para tecelagem
tivos para arriar botes; Fateixas fios de 5; &da - fios de 5; Tricult:
- fios, linhas e lãs para 1'
hidrau116.s para usi a bordo; GanClame 23
chos para botes; Jaquetas para natação; Molinetes; Paraquedas; Pinos Artigos: Algodão tecidos de Alliatam
para separar as pernas de cordas dos ca tecidos de; Amianto tec'dos de .ca;
navios; Polui,: Roupas salva-vidas Aparas de tecidos; Batista; Borraelia
para uso na água; Salva-vidas; - tecidos entremeados de 5; CamTurcos otomanos para botes); Vergas braia - tecidos de 1; Cânhamo
para mastros;
Vigas náuticas; tecidos de 1; Caroá - tecidos deu:
Casemiras - tecidos de 1; Carvão
Vigias para prender barcos
para revestimentos - tecidos ima.
Classe 21
de 5; Celulose - tecidos
Artigos: Alavanca de cambio; Am- pregnados
Chape - tecidos de 1; Cretone
buláncia,s e suas partes integrantes; -de 1;
tecidos de 5; Elásticos - tecidos
Amortecedores de veículos; Aros para de 5;
Fazendas em peças; Flanelas
veículos; Auttomóvels e suas partes - tecidos
de 1; Fulas; Fustão Integrantes; Auto-caminhões e suas tecidos de 5;
- tecal
:os
partes integrantes; Auto-motrizes e de 5; Ganga -Gabardine
de 1; Case
suas partes integrantes; Aviões e - tecidos de 1;tecidos
Go rgOrãO
tecidos
suas partes integrantes; Balões para de
Guta-percha - tecidos de
navegação aérea e suas partes inte- Impermeáveis
- tecidos de 5; Imgrantes; Bancos de veículos; Barcos pregnados de qualquer material ,as
e suas partes integrantes; Bicicletas tecidos de 1; Isolantes em peça
e suas • partes integrantes; Bondes e tecidos de; Jersey tec:dos de . .1;•
suas partes integrantes; Botes e suara Juta
tecidos de 5; Lã - tecidos
partes integrantes; Braços para de 1;-Linhagem;
Linho - tecidos
velculos; Breques; Calotas; amaras de 1; Malha - tecidos
de 1; Morim;
de ar para veículos; Camionetas e Musselina; Nylon - tecidos.
1s
suas partes integrantes; Caminhões Opala - tecidos de 1; Ouro - de
teca.
e suas partes integrantes; Camione- dos entremeados de 1; Paco-paco;
tas e suas partes integrantes; Cantos
Panos em peça parti
e suas partes integrantes; Carretas Pano-couro;
fim; Papel - tecidos de is
e suas partes integrantes; Carrinhos qualquer
Percalina; Plásticos - tecia
de mão e suas partes integrantes; Perca!;
de 5; Prata - tecalos entraram.
Carroças e suas partes integrantes; dos
Rami - tecidos de Sa
Carrocerias; Carros irritadores e dos de -1;tecidos
del ,• Retalhos de
suas partes Integrantes; Carros mo- Rayon
tecidos; Sarja; Sarjinha; :Sada -s
tores e suas partes integrantes; tecidos
de 1; Cetim - tecidos de 5;
Carros reboques e suas partes inteTecidos em geral; Tecidos
grantes; Carros tanques e suas par- Tafetás;
quaisquer fins de peças; Teci.
tes integrantes; Cascos de embarca- para
dos revestidos de qualquer ihateral;
ções; Chapas para veículos; Chassis; Telas
em peças exceto de metal, reDs.sligadeiras de veículos; Digiveis e sultantes
de tecelagem Tinam; Vea
suas ;artes integrantes; Dragas; iudo; 'Vidro
- tecidos de 1; Viscosa
Eixos de direção para veículos; Eixos
- tecidos de
de veludos; Elevadores; EmbarcaMS e suas partes integrantes; EngaClasse 24
tes de. velculos; Escadas rolantes; Artigos: Adôrnos de pano; Mamares;
Escotilhas; Estribos de veículos; Adoram de pano; Algodão para
Freios de velculos; Fronteiras para alfaiate; Atacadores; Ataduras (exveiculoss Furgões e suas partes in- cato para fins medicinais); Bicos;
tegrantes; Guidões para veículos; Bolsas; Bordados; Borla; Braçadeia
Hélices de veiculoe; Jangadas; Lan- ras; Brocados; Cadarços; Capas para
chas e suas partes integrantes; Le- moveis; Capas para raquetes; capas
mes; Locomotivas e suas partes in- para instrumentos musicais; Carapu.
tegrantes; Manivelas para veiculos; ças (exceto vestuário); ChumaÇos
Mastros; Molas de veículos; Moto- algodão; Coadores de café; Cobercargas e suas partes integrantes; turas para cavalos, para piano",
Motocicletas e suas partes integran- etc.; Cordões de qualquer tecidos
tes; Motocicletas e suas partes Inte- Debuns; Droquetes; Elásticos para
grantes; Motocicletas e suas partes vestuários; Enchimentos de panos,
integrantes; Motociclos e suas par- Enfeites de pano; Entremeios; Ens.
tes integrantes; Motofurgões e suas tretelas; Estopas de algodão n para
partes integrantes; Motoretas e suaa alfaiate; Etiquetas de pano; Feltros
partes integrantes; Naves e luas par- para limpeza; Festões; Filtros da
tes integrantes; Navios e suas par- pano; Fitas; Flanelas para limpezas
tes Integrantes; Onibus e suas partes Festões; Filtros de pano; Fitasa
integrastes; Para-brisas de veículos; Flanelas para limpeza; Franjas;
Para-choquas de velculos: Para-laGalões; Laços; Mechas;
Para-lamas de veículos; Pedais de cambio; Mochilas: Mantas (exceto quando
Petroleiros e suas partes Integrantes; vestuário); Mortalhas; Rastros; Nespara escritórios; Parquetes; Peças or- letas vivas; ovluo — Gado I: lã- aCksilas e suai parto Integrantes; pa; Ombreiras: ralmWaaa; Painamentais de cimento ou gesso; para
testas e paredes, exceto da clame 2.1;
Pedregulhos preparados para construções; Pilastras da concreto; Pisas;
Placas para pavimentação; Pedras
preparadas para construções; Portas;
Portões; Prateleiras quando construções; Produtos betuminosos para
construções; Produtos de base aliaitica; Soleiras para portas; tacos;
Tanques de cimento; Telhas, Tijolos;
Tintas para paredes, muros e janelas; Tubos de concreto; Tubos de uso
exclusivo em construções; Tubos de
ventilação de edifícios; Venezianas;
Vigamentos preparados para construções; Vigas .preparadas para construção; Vitrinas quando construções;
Vitrôs (ou vitreaux).
Classe: 17
Artigos: Abridores de envelopes; Almofadas para carimbos; Apagadores
de tinta; Aparelhos duplicadores de
cópias; Apontadores de lápis; Arquivos; Berços para mata-burrao;
Borrachas; Canetas comuns; Canetas esferográficas; Canetas para detenho; Canetas-tinteira; Caixas para
papéis; Caixas registradoras; Carbonpapel 1; Carimbadores; Carimbos;
Cestos para papéis; Classificadores;
" Clips"; Cofres; Col adores ; Colas
para escritório; Compassos; Conjuntos para secretária; Cortadores de
Pa p el; Datadores; Depósitos • para
cola; Descansos para lápis e canetas;
Desenhadores; taipUcadores de cópias; Normógrafos; Palhetas de pintor; Pantógrafos; Papel carbono; Pape/ atendi; Pastas de arquivo; Pastas
de mesa; Pastéis de tinta para desenho; Penas; Percevejos; Perfuradcre.s de escritório; Pesos para papéis;
Pincéis para desenho; Pincéis para
cola; Planchetas; Ponteiras de
borracha para dedos; Ponteiras para
lápis; Porta-blocos; Porta-canetas;
Porta-carimbos; Porta-cartões; porta-papel; Porta-penas; Porta tinteiros; Prendedores de daPéls; Prensas
de escritório; Raspadeiras; Registradoras de uso em escritório - máquinas Registradores de uso em escritório; Réguas de uso em escritório
e para desenho; Separadores de papéla; Separadores para arquivos. Sinetas; "atendi"; Suportes , para canetas e lapas; Tábuas de desenho;
Tecnígrafos; Tintas para carimbos;
Tintas para desenho; Tintas para duplicadores; Tintas para escrever;
Tintas para marcar; traredecedores
de dedos; trmcedecedores para copiar; Vidros de cola.
Classe: 18,
Artigos: acido parido; Adagas; Alabardas; Alfanges; Arcabuzes; Arco
e flua quando • ma; Arietes; Arpões
para pesca; Balas. Bozookas; Bengalas de fogo; Bengalinhas de fogo•
Bambas : B asc a-Pé; Canhões; Carabinas; Cápsulas para armas; Cartuchos de munição; Chumbo para caça;
Chuveiros le roso: Cimitarras: Clorato de bário: Clorato de potássio:
Clorato de sódio; Dinamites; EsqoPeta8; Espadas; Espadins; Espantacoiós; Espiga de fogo; Espingarlas;
Espoletas; Estalos; Estiletes; Este-pina; Estoques; Estrelinhas de fogo;
e ffinslosivcc; Facas-punhais, Mexas,
quando armas; Floretes, quando armas; Foguetes explosivos; rogos de
artificio; Fogos de bengala; Fósforos
de can Fósforos explosivos; Fundas;
Fuzis Gelatina fulminante; Lanam;
Lápis Maças, Magnésio; Metralhadoras Minas explosivas; -Morteiros;
Mosquetdes; Munições de caça; Munições de guerra; Nitro-ce/ulose;*, NItroglicerinas; Partesanaso Pedroaals;
Petardos; Pipocas ~pasma: Piques:
Pistolas, quando armas; Piadas,
quando fogos de artificio; Pirtolaes;
Pólvora; Projéteis; Punhais; Revórveres: Rodinhas de fogo; Rojões; Eiabbres: Sacos 1nglés.es; Substancias explosivas; Torp edos; Trabucos; Traa
cos; Preguiças; Quadus; Quitas;
Classe: 19
Artigos: Abelhas; Antas; ' Anuas;
Asinino - Gado 1; Avestruzes: Bezerros; Bicho da seda; Bois; Borbo-
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samanarlas; Passamanes; Pavios;,
tainhas; varetas par aguarda-chuvas; cia; Escritórios de agrimensura; isClasse 2?
! P.ngentes; Pompons; Protetores çie Assentos; Balidas; Blocos; Caixas;
vitrolaa para guarda-chuvas
critario ' de arquitetura; EscrihSrio de
:pano para colchão; Rédeas de qual- Calços; Centro de mesa; Cestas;
análise; aEscritório de asnaria; EsClasse
31
) (luar tec:do; Rendas; Sacas; Sacolas; Cestões; Cestos; Chicotes; Discos;
critórios de contabilidadeé EsoritóStaninhas; Sutaches; Tampas hão Encostos; Enfeites; Esteiras; ratei- Artigos: Adeedvoa para vedação; aros rios de corretagem; Escritórios de depara
bordar;
de outras classes; Telas
rinhas; Estojos Fios de pita; Ga- para vedação; anéis paru vedação; senha; 7Eseritórios de despachante;
Tiras; Views; xergas
biões; Guarnições para móveis; Gi- argolas para vedação; arruelas para Escritórios de detetives; Escritórios
;
gas de vime; •Jeeiras; Malas; Mala- vedação; barbantes; betume Para de engenharia; Escritórios de estaClasse 25
17
dos técnicos; Escritórios de traduto, Ações; Album de fotografias; Apó. tas; Protetores para cama e mesa: vedação; barracas de campanha; res;
Exposições; Faculdades; ramalicss; Arvores da natal; Bandeiras; Rabichos; Rebequens; Recipientes; buchas Para vedação; bujõe,s do veda- das; Festas
— Organizadoras de §:
canaletas; cápsulas para garrafas
Bibilots artísticas; . Bolas artísticas Rédeas; Revestimentos; Sacolas; Sa- ção;
e 'nacos; cimento refratário para Garagens; Ginásios; Glebas; Graficos; Xergas.
para arvores de natal e similares;
vedação; cordas para fins cavamos; casa Grémios literários, ,esportivos
Banus; Banquetes artificiais; Bustos;
Classe 28
cordéis para fins diversos; cordaalha etc.; Hipórdromos; Hospitins; IgreCastas geográficas; Cartazes; Carem geral; cordeias; correias de transa jas; Instituto de beleza; Inatitutos
tões postais; Clichés; Cópias foto- Artigos: Açucareiros; Alcatrão pre- missa°
em geral; eznárgias; esferas de ensino; Irmandades; Jardins de
graticas; Cópias fohastaticas; Cópias parado para as Indústrias; anéis para vedação;
Milhos pata vedação; infância; Jardins zoológicos; Lavan,(exceto de outras alasses; aparelhos
hellogrialcasa Dealacomanlas; Dese- para
água; aparelhos para caaté; apa- fôrras para vedação; fugalaça; gache- darias: Lojas maçônicas; Loteamennhas; Diplomas; Displays; Diatintlrelhos pesa chá; aparelhos para Jan- taa para vedaaão; guarda-sol de tos; Lubrificação — servido de 1;
Voi de associações, clubes etc; Enfei- tar;
para refrescos; ador- praia; guitas; lonas em geral; man- Mansões; Museus; Oficinas gráficastes artísticas para árvores de natal; nos aparelhoa
de consêrto; Oficinas meai:
não de outras classes; argolas gueiras; rnanwotes; massas para ca- Oficinas
Enfeites artísticos (não alimentícios não de
Orfanatos; Organizações não
outras classes; aros (inclusive lafate; massas para vedação; maté- nicas;
para bolos); Escapulários;_ Escudos; para óculos
organizadoras ',de cone para guardanapos); ria! de vedação em geral; molas para comerciais;
Ra:alturas; Estampas; Latas:alastes;
Organizadoras de festa; orbainhas; baldes; • baixelas; vedação; pálios; pestanas para Nado- cursos;
Estatuas; Estatuetas; Estereótipas; bacias;
palácio; Parques; partidosbanheiros; bebedouros; bis- ção à rôlhrts em geai; tampões para questras;
Fe5aões; Figuras; Flâmulas; Flórea bandejas;
políticos; Fascinas; Portos; Pronto
vedação;
tendas;
tiras
Para
Vedação;
coiteiras;
baldes
não
de
outras
clastificiais;
Frutas
astificials;
Fotoar
atinlaa Rodoviárias; Salões
bomborderes; borracha arhifidal transmissão — correias de 1; tubos socorro;
grafias; Gravuras; Ilermas; h:tra- ses;
barbeiro; Salões de beleza; Salões
sintética; borracha natural quan- para vedação; tubulações para veda- de
vam; imitação de flôres; Imitações ou
bilhares; Salões de dansaé Salões
acabado; botelhas;, bules; ção; válvulas simples .para vedação de
de • frutas; Inscrições gravadas para do produto,
de exposições; Sindicatos; Sítios; Socabos; calçadores; caçambas;
nalunnentos, sepulturas, etc.; • Salpla cabides;
Classe
33
lares;
Teatros; Telégrafos; Templos;
eachepots; cálices; canecas; canudi-------a-aa
•&á gravadas para sepulturas;- Letrei- nhos;
Tipogratiass; 'Universidades.
Artigos:
Almanaques;
álbuns
imprescapas,
exceto
vestuário;
carroro (exceto quando aparelhos); Ma- anais; celulóide; cera para indústria; sos; anuários; calendárias; catálogos;
Classe 34
.
neguins e análigos; Mapas; Maque- centro de mesa; cestos; chapas; crônicas impressas; designaçao de Artigos: Capachoa; Cortinas; Cortitas; laadélos para serem copiados; charão; chuveiros comuns; coadora; ilha"; desigriaçáo de peças teatrais; nados; Encerados para chão; Esteia
ras para chã; Estores para janelas;
asonumentos artsticos; Moedas; Mos- coaltar
acatar); colas industriais; discursos Impressos; folhetos impres- Estradas
truários artísticos; Obras artísticas; colheres;(ou
para eram; Linóleos; mossos;
histórias
impressas;
índices
telecompostos
vegetais
não
quiO'reas de escultura; Obras de pinta- micos; compoteiras; confeiteiras; co- fônicos; jornais; livros; músicas ima queteiros Para cama; Oleadot; Panos
ra Painéis; Paisagens; Pinturas ar- pos; cordéis; correias; cubetas; cubos; tremas; orações impressas; peças para assoalhoS e paredes' PassadeiSanefas; Tatiticas; Placas para resilências, mopara talheres; distintivos, cinematográficas; peças teatrais; Poe- rua; persjanas móveis;
petes.
.
numentos, sepulturas, etc.; Plantas •descansos
sias
impressas;
prograMas
de
circo;
exceto
de
clame
25;
dobradiças;
invóClasse: 35
de' obras; Pratas com pinturas em lucros; edema; esguichos; esmaltes, programa de radio; programas de
vexações para ornamentação ; Proje- exceto odontológico e de toucador; televisão; programas impressos; lao- Artigos: Afiadores para ferramentas;
tej dasenhados; Prospectos de foto- espansadores de água; es pelhos; es- pagaazda impressa escrita; prospectos Antílope — peies de 3; Antolhos para
g..afiat ou desenhos; Quadros artísti- pennacete preparado; espremedores; Impressos escritos; atrasas impressas; animais; Aparas; Argolas; Aros, BaiBandejas; Boi — peles de I;
cos; Reproduções de obras artístiestojos; extensões; fa- PubliMões . Impressas; revistas im- nhas;
°asas; Búfalo — peles de 1; Caixas;
cas; Riscos para bordados; Rótulos espumadeiras;
pressas;
romances
impressos;
roteiros
cas
—
cabos
para
§;
farinheiras;
Camurças;
Capas para álbuns, livros,
artísticos; Santinhos; Sêlos; suporfiltros; filmes virgens; fôr- Impressos de filmas; roteiros impres- etc.;Carneiras:.
Carneiros — 'peles
tes artísticas para vitrinas; Tabole- fechos;
a
de
sos
de
peças
teatrais;
"scripts
frascos; fruteiras; funis; carros;
de
1;
Chapeleiras;
Chicotes; Coelho
tas; Títulos; Vistas paisagísticas mas;
cinema;
"scripts"
de
teatro;
"scripts"
garrafas; gelatina não alimentícia;
—
peles
de
3;
Coleiras;
Correames
de
televisão;
sueltos
impressos
gólo; gesso, exceto odontalógico e
Classe 2(3
de páralcandas; Corrias ato de ouCiasse: 33
para construção; globos; glutena;
Moinha — peles de 11
Alõrnos (não de outras classes); glutina; gorduras; giz para alfaiates; -Academias:. Aeoroportos; Agremlações Iras classes;
rainha — peles de e; Gato
A r danos para móveis (exceto da elas- gomas preparadas, não de outras carnavalescas; Agremiações cientifi Estojos;
—peles de1; Liguitasi Lontra Pese 25); Achamos; para uso caseiro classes; gorduras preparadas não de
-cas;Agremiçõsportiva;Agede 3; Malas, Maletas, Mantas (não
(claceta da classe 25); Adornos para outras classes; jarras; jarros; lacres, miações estudantis; Agremiações lite- les
ve.stuáro); Marta peles de
atar) pessoal; Alforges; Almas para exceto de escritório; lamparinas; lava- rárias; Agreataçõess operárias; Agre- sendo
3; mochilas; Painéis; Pallnas"
borlas; Argolas (inclusive siara girar- dedos; lavatórios; leiteiras; licoreiros; miaçõea políticas; Agremiações rQ- Pastas;
peles em bruto; Pele parcial:
ditnaposaa Armações para leques e manteigueiras; massas preparadas, creativas; Agremiações r e 11 glosa a; mente prateadas;
Peles preparadas
outros; Baldes; Bandejas; - Barris; não de outras classes; mastigue; Agências atrataals; Asilos; Associa- rsao
de outras classes; Pontas; Ponkroc; Biscoiteiras; Bolas não tle >u- matéria plástica ou sintética; mirra; ções-c5vicas; Associações culturais; teiras; Porta-blocos;
Porta-chaves;
rras alasses; Cabides; Cabos; Caçam- inoringas; muellagem para selos; ne- Associaçass de classe; Associações Porta-níqueis; Porta-notas;
Protetobw, Caixas; Caixões; Callietas; Ca- gro de fumo; sacana; óleos para pin- humanitárias; Associações sociais; res não de outras classes; Pulseiras;
'macas; Canivetes — Cabos de madei- turas; palha preparada (inclusive asssociaçõeO recreativas; Associações Rabichos; HaPeaa — peles de 3; Bera osso ou marfim; para 1; Carreti para colchões.- paliteiros); palitos, religiosasa , "Atenas"' Auditórios; banques; Recipientes; Rédeas; Sa-)ia;Cvlets nrodemsa;C- exceto de madeira ou metal; parafina
Balneário; Bancos; colas; Sacos; Salto; Selas; Solados;
po,. de cozinha; Cestas; Colheres de Preparada; Pelculas virgens; pena- Autródo~
Barbearias; Bibliotecas; "Banes"; Solas para calçados; Solas para ta;asa; Colherinhas; Colherões; Coro- chos; pendentes; penduricalhos; praça 1381sas
de apostas; Beasas de valôres; cos; Suportes; Terminais; Tiro-conha: Cruzetas; Cubos; Cunhas; De- ou piaçaba; piresaplombagina; pluma Cabarés;
Cabeleireros; Cartórios; Ca- lo; Tirantes; Tubos; Valises- 'rasa.
arcas de madeira para escadas; Dia- para estofo; pós para moldagem;
lhamens; Viras . ..de cai
bancárias; -Casas residenciais;
cor; .Donneotas; Encostos; Enfeites potes; pratos; queijeiras; recipientes; sas
Casamos; Cinemas; Circos; clubes;
classe:- 36
não de outras classes; Engradados; resinas preparadas; resin,Sidea P
Colégios; Concursos — -Organizadolaradaurros (inclusive para garrafa); radas; revestimentos; rotos de
vai de 1; Conjuntos -artísticos; Cosi- Artigos: ,Abrigos quando vestuários;
Escalas; Esferas; Espetos; Espreme- prensa; rosários; sabões para uso na juntos rausicais; Conjuntos arques- -Agasalhos; Alvas; Anáguas; Avenclatras; 'Esteirinhas para mesa; Esto- Indústria; (saladeiras; saleiros; sangue traia; Companhia de segural Cona tais; Baliy-doll; Barretes; Batas,
,Las; Estralas; Facas cabos para g; cristalizado; selas; serviços de café; servatórios de magica; Conventos; Batinas;. Bermudas; Blusas; Bluhoes;
•?armas; Forquilhas; Fusos; Gamelas); serviços de chá; serviços de jantar; Construtoras; Consultór ios dentários; Boinas; Boleros; Bonés; Borzeguins;
Oradas; Lançadeiras manuais; Leques serviços para refresco; talhas; talhe- Confaatórios Médicos; Consultdrios de -Botas; Cache-cols;; Cache-nez; Cal-- Armações para 1; Letras; Llnalle- res; tintas, acato das classes 16 e 17; veterinários; Cursos; "Dominga"; çados; calcas; Calcinhas; calções IA.
tes; Limpa-pés; Maçanetas; Macetes; terrinas; tijelas; tipos Para impus- Decoradores; Dispensário de carida- alusiva para esporte; Camisas tacha.
Machado — Cabos de i; Machuaada- alo; travessas; urinóis; varetas; 'vasi- de; Edificlos; Editewas; Eduacandá- alusive para esporte: Camisas de %N.'
res; Malas; Mainvelas não de outras lhames; vasilhas; vernizes), exceto rios; Empresas de Administração de ça; Camisas-pagão; • Camisetas; Ca
classes; Marretas — cabos de madei- Para iustaar e de tOgeadoci VRSOG; bens; Empresas de administração de
*las; Cannsalões; Canoa de botas
XIC;aras
atarracas; Empaesas de Administra- perneiras); Capacetes; Capas; Capora para §; Martelos cabos de znaçãode obras; Empresas de carretai; tes; Carapuças; Cartolas; Casacos;
deira para §; Mastros não de outras
Classe 28
~rasas de cobranças; Emprasas Casquetes; Casulas, acromas; Cha•classes; Molduras; Núcleos; Palitos;
de cOnstrugas; Emp~a de d.ernoll- les; Crapéus; -Chinelos; chuteiras;
Artigos;
Escovas
comutei
(para
chão,
Paineir; Palhetas para pintor; Pás oa•aos de madeira para I; Pendentes; pia etc.); eecovões; espanadores; dias; Empresas de deainfecçaes; Dn- Cintas; Cintos; . Cinturões; Olergata
Pendurivalhos; Picaretas cabos para ambages; Puxadores de • aguar asa- pragas 'de diversasi; Emprèsas de eu- man; Colarinhos; Coletes,é; Combina,
eourae; vassourinhas
.§; Pinos; Pipas; Placas; Ponteiras;
- tregaii; 'Empresai de J ogos; Sinrr'õ- çóes; Corpinhos; Cuecas; Queime;
asa 'de mudança; Empresas de Orlou- Motes; Do/man; Dominós; Ethapeea
_Porta-blocos; Pastas; - Prateleiras;
Claese
30
.
igões; Em~s de Planejamento; Espartilhos; Estalas; Fantasias; Fara
:Pratos; prendedores ou pregadores de •
presas de publicidade; Empresa de dementas; Fardais; Fraldas; araques;
roupa; Protetores; Puxadores; Rebi- Artigos: Armações para guardsachuEmprétias d.e serviços ai- Galochas; Gandolaa; Gorros; Puara•
aes; Recipientes; Réguas de marca- vai; azniaçõea Para guarda-sol; bar propaganda;
guarda-chuvas; ben -batnspr rárgieoe; Envasas de lactilográficoen da-Pd; Gravatas; Hábitos; Japonas;
. zteiro e s3milares; sem graduação;
:RiesePattlrlos; Rodas (exceto de vei-gals;cbedhapéuesol; Samprikas de serviços totOgrárs; Jaquetas; Jaqutões; Lenços; Librés:
culas e máquinas); Rosários; Macas; capas para chapéu de sol; capas Emprêsa de serviçal' fotostá coa; Ligas; Linseries; Luvas; Macacões,
Serras; Cabos de madeira para 11; "para guarda-chuvas; castões para 'Empresas de serviçal fane-a:los; Em- Maniata; Mandriões; Manipulas;
prèsa de serviços hilográficosa Etn- Mantas de usa pessoal; Me.nteaux:.
Serrotes — cabos de madeira para 3; bengalaa; castões 'Para guarda
' chia-vas;grfop prêsas. d eridiod-transmissão; Em- Mantilhas: Mantos; Martas; Mania.
Suportes; Tabuas para passar roug
uarda-ohuvas:
garpa; Tambores; Tampas; Tapetes; To- oa para uso pessoal; guarda-ma de presas de teatro; Empresas de tela- nhas; Meias; Meias confecçõea; Monéis; 'Ibrneiras; Trancas; Trincos; uso pessoal; ponteiras para bengalas; visão; EmPrêsas de transportes; EM- deladores; Palas (ponchos leves; Paprêsas de turismoaEmpreaa imobiliá- letós; Panutufas; Parkmeitos: Pela
.
Vaallharaes; Vasilhas
santeiras para g uarda-chuvas; som- rias;
Escolas. Escritórios de advoca- .analrai Merina ; Palia, guando ves-
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'refrigerantes; sodas; sacos de frua
dedeiras; descansos; dasin- pista:ameixas; amêndoa; amendoim; tn.s
tuário; Perneiras; Peu g as; pijamas cunhas;as;
para bebidas; xaropes para reamido alimenticio; angu; araruta;
discos
para
mesas;
elase
tupideL
a;
Polainas;
Pochoa
Peitilhos ; Penos
frescos
aspargo,: assados; aveia; aves
Pulóveres; Punhos; Qups; Quimonos ticos; encostos; envtlaucros; esferas, arroz;
Classe .141
abatidas; avelans; atum; azeite; azeiRegalos; Renards; Robes de cham- estrado (exceto tapetes); esguinchos; tonas
balas; baleia — car- Artigos: Acendedores de cigarras; bobre; Roupas brancas de uso pes- fios, exceto para tecelagem e elétri- ne de;bacalhau;
bane-; bananada; banha quilha para charuto ou cigarro; cae simisoal; Roupas de baixo; Roupas fei- cos; guarnições para alóveis
; maçanetas; batata; bunilaa; bertalha; beterraba chimbos; carteira de couro ou mezal
tas; Roupas para esporte; Roupões; lares; lancheiras;
bolachas para cigarro ou charuto; rarteira.s de
oamadcirr
o bicos cle manoplas; biscoitos; luengela; brócolis;
Salas ; Sandárlas; Searc-pelizes; So- r
bombons; s; caarito — couro ou metal para aaao au rape;
lidku.s; Shorts; Shooteuas; Slaks; mochilas; p'eras para businas; pla- bolos;
alimenticias;
cacau; cha ru t eiras ; ch ar u toe ; c iga lace as: clcarne; caças
Sobretudos; Stainas; Soutiens; Cue- cas; pneurnaticoe. ceceio de máqui- camarão;
canela; caneja; canjica; ca- garrilhos; cigarros; cip zeiros, cortaatos; Ponteiras qui; carambolas;
ter; Sungas; Suspensórios; Tailleurs; nas e de iciculna m
cafamclos; camel- dores de poma de charuto; cuealtatol
Talabartes; Tiaras; Togas; Toucas; taaceto para bengalas e guarda-ehu- a) -a carne de; carnes
frescas; iseca preparado para cigarros; crraN
vos)
;
protetores
&inclusive
para
cama
Túnicas; Turbantes; 'Uniformes; Ves- e mesa); recipientes; revestimeueos; e' em coneeiva; castanha; cebola; fumar; filtros para piteiras;
tidos; Véus; -Viso.
rodas, exceto de máquinas e de vei- cenoura; cereais; cevada; cevadinha; de fumo; fosforeira; fumo; isque, es:
Classe: 37
cheiras alunentiaos; chispe, mental preparado peta ci aarrce. r aArtiaos: Acolchoados para cama; amos; rodIslos; sacas (exceto de uso cmi;
chouriços; churrascos; atam coalho pelinho cortado e preparado para c:acolchoadas para cadeiras; acolchoa- médico); saltos; solados; solas; su- —
carne de: cogumelos; colorantes garro; pilha para c:gurros; piteiras;
dos para polirem; cobertas para ca- portes; tigelas; toalhre; tubos; vasos para
alimentos; colorau; cerninho: poeta-charutas; porta-cia-arres; pertanis; cobertas para mesa; cobertores;
Cla.sse: 40 • . compotas; condimentos para ablua- fumo; porta-rape; rapé; taharluelrag;
colchas; edredons; esfregões; fro- Artigos: Abajour — Porta(sob.
(sole ,forfor- boa; confeitos; conservação de ali- tabaco manufaiurado ou mio; ..raos
nhas; guardanapos de qualquer te- ma de móveis); acolchoados
ara mentos; produtos alimentícios para:
de cachimbo ou rapé
ciclo; guarnições para cama; guerni- móveis; almofadas para móveis; apua couve; cremes; cristalizados — frutas;
Classe 46
ções para mesa; lenselis de qualquer radores; armações sob forma de mó- cristalizados doces; doces; enchovas;
tecido; mantas para carne; panos de vela Inclusive para escritório; arraia- espinafre: essências alimentícias; ex- Artigos: arbustos natura:s muda.s
prato e análogos; panos para cobrir rios; assentos acolchoados; balões sob trato de tomate; extrato de carne; buquets de fléres naturais; coroas de
ou enfeitar móveis; panos para co- forma de móveis; bancos comuns; extrato de fruta; ervauço; erva-doce; flõres naturais; fléres naturais; ger; gprar
inaaldpalaiditeloilôgrreão
brir alimentos; panos para cozinha; bancos de igreja; bancos de jardim: reirrvoilt,asall
s sn aateursaelms:eamleuarfareldoe; ecae: rinaes
; has
ab;atfidaorin
faeisliaioicias
: m
l
toalhas de altar; toalhas de banho; bancos escolares; banquetas; bares
das
de
quaisquer
vegetais;
toalhas de rosto; toalhas parti
plantas eni
sob forma de móveis; bercosa bom- reais; farinhas de mandiocaiavfax
asinahlia
geral em vasos; sementes em geral
banquetes
boa sob forma de móveis; "buffets"; de mesa; farinha de trigo;
para
plantio
Classe: 38
bureaux; cabides sob forma de mó- raentalas; féculas at.mentaaas; fel' Artigos: Agendas em branco; álbuns vais; cadeiras de molas; cadeiras com tão; feijoada; fermento; fiambre; flem branco; argolas de papel ou aia- rodas; cadeiras comuns; cadeiras de gado; figos; filliós; flocos; folheados; Artigos- AbreaC/asse: 46
:vos para polir; água sa - .
palão; aros de papel ou papelão; ba- balanço; cadeiras de barbeiro; ca- doces; fracas "in natura", skas, em
Mas de papel para enfeitar; bilhetes delias de dentista; cadeiras de es- calda ou em cons rva) ; efilhas;
fun- nitarlm . alvaiade para limpeza; alvelana
de ingresso; bilhetes de passegern; matado; cadeiras para banho; ca- gões; galinhas abatidas; garoupas; ias: anil; areia fina para polimentos
bobinas de papel; blocos para anota- detrai para enfermos; cadeiras para gelatinas alimentícias; gergelim; gla azul para lavanderia; barrilha para Ia.
ções; blocos para cálculos; O hiCnS inválidos; cadeiras para paira/lacas; — carne de; gila; glucose; goiabas; vanderia; boneca de sera para poli.
para. correspondência; blocos para de- Ca btag sob forma de móveis; caixas golabadák; gorduras alimenticias; meato; briquetes para polir; brunidores;
séhhar; blocos para escrever; brocha- para radio sob forma de móveis; adi- granulas alimentícios; grão de bico; buchas para polir; cêra de lavandeaa;
ras não impressas; cabogramas — IPS para televisão sob forma de mó- guando; hopjes; hortaliças; hóstias; cara para conservar brilho;
cera para
papei para parágrafo; cadernetaa em vela; camas com molas; camas com juliana;
.
laranja; laticínios; lustrar: cera
para polir; composições
Cano); cadernos escolares; cadernos radas: camas comems• camas bom_ legumes; ,lagosta;
leite de cabra; leite de vaca
para desenho; caixas de papelão; es- taeares; camas para enfermos; Carni- ("ia natura" em pó ou condensado) a para brilho; composições para conser.
pas de papei para documentos; ca- senta; canapés; cantoneiras; card- lentilhas; lingua; linguiça; lombo; aaaão de móveis e utensílios; cumposi•
paa de papelão para documentos; altos — mesas (inclusive para ratei- louro; maçãs: macarrão; mandioca; Góes para lavagem; composições para
carteiras de papel; carteiras de pa- çaes e para escritórios); chapéus
mangas; manteiga; margarina; mar- limpeza de móveis e utensilios; deter.;
pelota cartolina; cartões de identi- porta 4 (sob forma de móveis); cln- melada; mariscos; massas alimenta- gentes; esfregões para polir; esmeril; ase
dada; cartões de visitas; cartões em adros a- porta 1 (sob forma de mó- das; massas de tomate; =Usa para ponjas de aço para polir; esponjas que,
branco; carteies indicas; cartuchos de veia); colchoões; colunas; cómodas; sopa; mate; mel; melado; milho; unicamente preparadas' para lir; faa.
cartolina, não de outras classes; cha- conjuntos de móveis a especificar; miolos; miados de animais; macu"' ; rinha p ara
ara lixívia; féculas para
P° lIxtvlsr
Das d e papeio _P.ar a fine diversos ; consolos; criado-mudo; cristaleiras; molhas aumeatíci"; mortadela; mos" flanela
i icamen'te preparada para
chapes Planagrailcaa ; chequesem discotecas sob forma de móveis; dia- tarda; nabiça; nabo; usos moscada; —ela guar
Rafaras; goma para lavanda.,
brapco; duplicatas; encadernações de pensas sob forma de móveis; divats; óleos alimentícios; ostras; ovelbaa — a
papel; encadernação de papelão; en- dormitados; encostos estofados; 'eme carne de; ovos cozidos. fritos ou ria: graxa para couro, sapatos, madeira,
velopes; envólucros de papel; envds belos; es ganas; escrivaninh a-a; espre- quentes; pão; pastilhas; aittos abati- etc.: giz para sapatos: hidróxido de,,
lucros de papelão; etiquetas- faturas; guiçadeirea; estantes;;astofamene08
astofamene08
pessegada; pêssego; peixadas; sódio; lã de .couro para polir; líquidos('
fólhas de celulose; !Olhas de papel; para mameis; estradas de cama; eia_ dos;
pinos; persa; Pescados; Pi- detergentes; lixívia; lixa; lustrar produeo
peixes;
Olhas de papelão; afilhas indicas; geres; faldistórios; gabinete para copimenta do rano; malaguetas, tos para; massas para brilbar; massas
' guardan'apos de papel; ingressos de pa e casinha; genuflexórios; guarda- cites;
etc.; pim entões; Pinocas: Pillma.u; para lustrai massas para polir; ma4-‘
, papel ou cartolina; !caçoa de papel; casacos; guarda-coa:meta; guarda.. palento;
saíre() — carne de; pralinea, teria' alrasivo para polir; oleias par lua.
comerciais
,
em branco; livros louças; guarda-discos 50)3 forma de conservar
=nos
presuntos; produtos alimenticios para Irar;
óleos Para lustrar: óleos para
de contabilidade; livros fiscais - em móveis; guarda-roupas; guarda-sapaa onservar alimentos; pudins; queijos;
• r branco; livros. não Impressos; mim tcs; guarda-vestidos, neaPatecaa sob qaad
tt_
ase;nraa
allni
de;õretrad
ete r raç
bancarn
bosa;s ;rara—
lairoParparmaóvpo
eislie ep:neens
o
lepicfhapandoe",
de papelão; maletas de papelão; nus- a forma de móveis; mesas (exceto de bastadas;
ta-borrão; notas fiscais; notas pro- uso exalusivo em jogos); manilhas: cias; rações balanceadas para ani- de vidro; pano camada- pano quimica.
misseirias; ornamentos de papel; Pa- mesinhas de cabeceira; mesinhas de mais; repolho; rim; sal; salames, ias- mente preparada para tira manchas;
pal. absorvente; papel altn::lo; papel escritório; mesinhas com rodas oriatu- sa. salsichas; sanduiches; sardinhas; pastas para dar e conservar brilho; pus-'
aluminizado; papel celofane; papel sive para escritório e restituranLwA; se ' soja, sopas sorvetes; talharim; tas para lustrar; pastas para polir: po•
papel carta; papei de ceceia-macho; mokanas arando-a aob forma
oca; temperos; toucinho; tomate;
loas; papel de linho; papel de séda; de móveis; maistraarioa 'sob forma ne torrões ~miolos; tortas anil:Metia limento para couro, madeira, sapatos,
O
Papel encerado; papei estanhado; Pa • óveLs; móveis de aninha; móveis cias; trigo; =ticum; uvas; vaca — etc.; pomadas para dar e conservar
pai higiênico; papel impermeável; pa- de jardim; móveis de varanda; mó- carne de; vagens; vinagre; xaropes brilho; pomadas para lustrar; pomadas
pai Unha d'água; papel para deu- vais para consultórios (meto cofres e altmenticios; :arques; xisPe; luxa para polir; pós paia dar e conservar
fluo; papel para etribrillbsn Papel Pa- ficharias); móveis Para hospitais;
brilho; pós para lavar; pós para lus..
Classe 42
ra encadernação; papel
cera- móveis para igrejas; móveis para rãtear; Os para polir: potama: prepara.
ver; papel para imp • papelão dia; móveis para saia de jantar; mó- ara". aguardentes; aniaes; aparai- dos para dar e conservar brilho; prepapira qualquer fim; papelinhos para veia para sala de visita; móveis para 'a ia-----aaaeaeira; batidas; bebidas ai- rados para lavar; preparados para lus•
fins va~os; passagens de rapei ott sala da amen; Meneia para televisão; coóficas naa medicinais; bebidas ter- trar; preparados para polir; preparadoaa
cartolina; pastas de cartolina; aro- mateis para maculais (não sendo par- nieztsdas naa medicinais; biteer; para tirar Manchas: preparados para'
Missbrias em branco; radiogramas tas destes); oratórias quando móveis; branda; 4achaça; cervejas; chapam:
papel de 1; recibos em branco; reei- otomanas; Penteadeiras ; Poltronas; cidras . conhaques; feront; genebra; tirar ferrugem; sabão comum; sabão dea
saponaceos; siticabas para lavas-'
paentes de papel; recipiente de pape- porta-abajouns sob fossos de móveis; gplish
i gaiingib
irt ertattecos
; illne:1 areia;
etnirra:
greaparlta
ge hidroni
lAo; rosetas de papel; ralo de papel; porta-chapéus sob forma de móveis; ene
darias: soda cáustica; sulfato para
rótulo de papel; sacos de papel; ta- porta-cinzeiros sob forma de móveis; aicoalico; jarsch; In:ment
e licores; ~dela; tijolos para brilho e poUnien-»
Ião de cabogramas; talão de Ingres- porta-quadros sob forma de móveis; maramuinhaaa - mar alcoólico; pa- to: tinta para lustrar e polir; tachas de;,'
us; talão de passagens; talão de porta-retrates sola forma de móveis; aat i . peperiamta aonchea; quinados; céria vela de sebo, céra, espera:aceita'
issórias; talão de radiogramas; porta-roupas sob forma de móveis rua,' suem gamamos: vinhos;aedaa;
estearina. etc.
rait de recibos; Unha de telegra- porta-sapatos sob forma de móveis;
whisky
Classe: 47
mas; telegramas em branco; tubas porta-vasos 'sob forma da móveis;
Artigo& Álcool carburado- álcool cara
Classe 43
de cartão; tubos de papel; tubos de prateleiras formando uns móvel; Pah'
papelão; tubetes de cartão; tuhetes chés; pules quadros — porta 1 (guio- Artiffee : Nine gasosas art./dai-1; bwanter álcool motor: átcoo/ aolidina
de papel' aubetes de papelão; vasos do sob forma de móveis); saPatekaa; agua galesas naturais: aguas ~na- cada: aquecimento preparação para finaa
de cartolina tal papelão
sofás; "sumia:a"; retratos--: porta e danas Iiiitinvga : Mina astenia ao de §: azeite para lamparina: benzinaf
Clame; 39
(quando em forma de móveis); par- Media l:Miá; bebidas ealaimantea sem briquetes c
eis; briquetes para
11
Artigos; Anéis; argolas; aros; arreios; ta 1 (quando sob forma de marreisa; alma; bebidas não alcoélicaa; eleaell- aquedmentos brita:ates para fogão: car. '•
1,
assentas; bacias; bases; bicos; bocais; rouparias; travesseiros: vitrines sob elaspara. refrigerantes: garapaave burantata earvao vegetal ou mineral: .
ger-ale; groaeauts; guaraneea
bobas; uraçaletraa cabos; caixas;
forma de mamei*
mel comaaetrigerante; re
frescos. em céra er iluminação: cómte; esseuciaS,'
calços; cantaras de ar, exceto para
Claise
41
rillcaçlka fluidos com/maitacas;
geral;
rearescos
em
p6:
sefrescos
em P ara
veículos e atatittinasa canudos; can.
‘
ate: abacaxi; mel; ablo ,zarape; refrescos liqui das; refrescos fluidos hibrificadores: fluidos para freio:
Ca de azara; chapas; chicotes; cape- Artigos: Abac
tas: ca .vait Ira-1q t chuveiros cravina; abóbora; abricó; acarajé. acelga ou refrigerantes — concentrados fluidos Para iluminação: %idos Para
Cortejas ( e-cera de transmissão, de açúcar; agrião; a eePitn; atclichofra para; refrescos — pós para; refrescos isqueiros: gás combustarea gás- Para
nuicounas e de vestuário); mama; alcaparra; aletria; alface; alho; al- preparadas; refrescos xaropes para; aquecimento; gás para iluminação;
gás
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aolidifieado para combustao; iluminaçao
ou aquecimento; gasolina; geléia sara
luarificaçao; gbrduras para lubrificação
e iluminação; graxas lubrificantes; iluminação preparação para fins de §:
lenha; lubrificantes de qualqüer espécie;
óleos lubrificantes; óleos para amortecedores; óleos para aquecimento; óleos

para iluminação; parafinas
tes; petróleo rèfinado; querosene; turfa
Classe; 48
Artigos: Absorventes de uso em toiicador: acetona para toucador; afasta
dores de peles das unhas; afaadores de
laminas da barbear; efiadores de navalha; águas de alfazema; águas de
beleza; águas de colônia; águas de lavanda; água de quina; águas de má;
águas de toucador em geral; água para
embelezamento da pele; agia para ma,
aailagem; agiras perfumadas; alfinetes
pêra cabelo; alisadores de cabelo; almiscar; almofadinhas de cheiro; amido
perfumado; amoladores de lâminas e
navalhas; amania perfumada; aparelhas
para alisar cabelos; aparelhos para barbear; aparelhos para cachear cabelos;
aparelhos para cortar cabelo; aparelhos
para .escovar cabelo; aparelhos para
frizar cabelos; aparelhos para secar cabalo; arminhas para pó de arroz; aramá,
*os para toucador; substâncias I; atotamtisadores de perfume; bandolina . bar.
bas postiças 'exceto carnavalescrai; ba.
to; bigodes postiços (exceto carnavalescos); borrifadores de perfume; bra.
a abanana; cacheadores de cabelo; car121PI ; carminados de toucador; caspas
produtos não medicinais contra a la
cêra depilatória; cosméticos; crayon
para maquilagem; cré ' para toucador;
cromes para massagens; cremes para
pele; cheiros; ciclos postiços; colônia
-a. água de §; corantes para cabelo;
corantes para pele; cortadores,de unha;
cosméticos; cristal% para banho; cutia
pieparados para §; dentifrícios; depilataiios; desodorantes;/ dissoventes para
tducador; elixir para pele; emulsões para
tducador esmaltes para unhas; essências
perfumadas; extratos perfumados; escavas de toucador Para banho; escamas
da toucador para cabelos; escavas de
toucador para cílios; escêvas de toacddor 'para dent:s; escravas de toucador
para peatanas: escavas de toucador para
eatubracelhasa escavas de toucador para
zems: escavas de a:amador para
eat.aos de barba; estalos para mana.
estõjos para toucador; estôjps
p. ri tratamento . de unhas; ater perfilmaio para toucador; estratos (perfuma.): ferros para frizar cabelos; fios
para limpeza de dentes; fivelas para
cabelo; fixadores para cabelo; fixadores
/lixa bigodes; fixadores para calos;

x.,.dnres para pestannsi fontes de tou.
cildor; frascos para perfumes; fumiga-

" :Ata; perfumadas; ganchai:- pata ondular
cabelos; gelatina para toucador; geleias. de bancada?: geleias perfumadas:
glicerina perfumada; glicogelatina para
traicador: goma para cabeia; gominas
pára . toucador; grampos para cabelo;
inalantes perfumados; incenso; lâminas

par barba; lanolina , perfumada; lançaperfume a exceto de carnaval) lápis para

lábios; lápis para pestanas; lápis para
sombráncelhas;- leites para embelezar
a pele, limas para unhas; líquidos para

uso em toucador; lixas paaa unhas; lo- cões para toucadOra luvas para 'banias;
Maquilagem artigos; para §: máquinas
• para alisar cabelos; máquinas para cachear cabelo; máquinas para cortar ca• belo: máquinas pata escovar cabeça;
maquinas para secar cabelo; mucilageni
..para sombrancelhas; obreias perfuma. alas; óleos de babosa; bicos para banbo
'ele mar; óleos para- cabala; óleos para
'pele não medicinais; óleos perfumados;
'4)nd:dadores ale cabelo; papéis empoa. tios, para toucador; papéis perfumados:
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•
pastas dentifrícias; pastas para barbear;
pastas para (abeto; pastilhas de cheiros;
patchuli — perfumes de §; peles produtos para embelezar a §; perfumes;
pentes; perfumes rem geral; pestanas
postiças; petróleo para toucador; pio.
aas ale toucador; pinças para pestanas;
pinças para unhas; pincéis para barba;
pirucas; pinturas para cabelos, bigodes.
barbas e pestanas; pinturas para o rasto; põ de arroz; polidor' de unhas; p0suada 2340 medicinal para cabelo; .po/nada não medicinal para rale; radas
para jogosa relógios de brinquedos; pós
para limpeza dos dentes; pós para polir
anhaa; pós para uso em toucador; ppm:'pons para pó de arroz; preparados para
embelezamento da pele; preparados para
o cabelo; produtos para maquilagem:
púcaros de toucador; pulverizadores de
perfumes; rêdes para cabelo; regeneradores não medicinais do cabelo; remoaedores de cutícula; rouge; sabões dentifricios; sabões para barba: sabões Perfumados; sabonetes não medicinais; saboneteira; "sachets; sais perfumados; saquinhos de cheiro; secador de cabelo;
shampoasa ; sombrancelhas postiças; tabletes para limpeza de unhas; talco perfumado; tesouras para unhas; tijolos
para unhas; tinturas para cabelo; tônicos capilares não medicinais; tranças
de cabelo; travessas para cabelo; unhas
postiças; vaporizadores de pó de arroz;
vaporizadores de perfume; vaporizadores de talco; vasos de toucador; verni•es para unhas; vinagres aromáticos
Classe: 49
A
* rtigos: Aeroplano de brinquedos; álbuns para colorir; álbuns para recortar
e armar; alteres; alvos para jogos e
tiras; anzóis; aparelhos -de ginástica;
aparelhos de\ aoltar pombos; armação
para passate*o; armadilhas para animala; armas de brinquedo; arcos para
jogos; assovios; automóveis para crianças; aviões de brinquedos; balanços
balias; balões; baralhos; barbas (quando mascaras carnaaalescas; barras para
Japona; basquatebol — jago de §; bastões para jogos; bigodes, quando máscaras carnavalesca; bilhar;' logos' de I;
bilhetes de loteria; "bobslefghs' ; bolas
para quaisquer jogos; bolinhas de gude:
bonecas; bonecos; businas de caçador;
caixinha de música quando brinquedo:
calçados _para bonecas; caneleiras para
esporte; caniços para pesca; carrapatas;
carrinhos para crianças; carrocinhas de
brinquedos; carroséis; cartas-baralho de
§; cartão impresso para recortar e ara
mar; 'cartolina impiassa para recortar e
armar; cartões- para jogos; chocalhos;
clavinas para tiro ao alvo; coletes para
esgrima; confeti; copos de dados; cordas de pular; cordas de tripa para pesca; cotoveleiros para esporte; coxeiras
para esporte; calcas; dados; damas )ogos de §; dardos; deslizadores;• discos
para Jogos; dispositivos para marcação
de jogos; divertimentos; dobraduras para
papagaio de papel; dominas jogos de §:
elástico para ginástica; escorregas; esgrimas; espalma mágicos para diversão . ,espingardas de binquado; estalos
de jogos;
fantoches para diversão; fa'
teixas; ferramentas de brinquedo; ferrinhos de. engomar para crianças; fichas para jogos; figurinhas para armar
e para jogar; /laxas para esporte; fio;
rates para esgrima; folhas impressas
para recortar e armar; futebol bolas de
§; futebol de mesa; gangorras; golf —
artigos de II; gradeados para brincar;
grades para ginática; guisas para crian-

lotarias: Juvas esportivas (para box,
b.asebol, etc.); Mercadores de "acare";
maricas:te% máscaras carnavalescas; máscaras para esgrima; mesas exclusivamente para jogos; talhar, dama, roleta.
snoocicer, xadrez, etc.); miniaturas de
quaisquer aspadas para binquedos; mobilias de brinquedo; móveis de brinque,
dm— papagaios de papel, pano, etç.;
paralelas para exercícios; passatemposal
patins; patinetes; páus para ginástica;
páus para jogos; pedras de jogos; pealhos de esgrima; peito — aparelhos de
ginástica para desenvolver o §; pelas
de jfigo;' pesos para atletismo; petrechos
para educação física; petecas; piões;
picaras; pipas .papagaios); pistolas de
1-n1quelas; placard . para jogos; planado.
'res da brinquedo; prestigitadores instrument os' para §; protetores do corpo
pára atletismo; protetores para uso em
esportes; quebra-cabeças; raquetes; recorres . para armar; rêdes de caçador;
rèdes 'para esporte; rêdes para jogos;
radas para' pesca; relógios de brinquedos, revólver de brinquedo; rifas; rodas
quando brinquedo; rodas para jogos a roleta jogos de §; roupinhas para bonecas; rugby; sapatinhos de boneca; serpentinas de papel para carnaval; shoting bala Skis; snoocker a- jogos de §;
koldadinhos; tabelas de bilhar; tabuleiros
para jogos; tacos de bilhar e snoocken
tamboretes para amos; tarrafas; tênis
— jogos de §; tentos de iago; tiro ao
alvo (exceto armas); jogos de §; tank.
bolas; tornozelciras; trapézios; 'tragas:
vagonetes de esporte; varas para jogos:
velocides; visporas jogos de §: voleibol
— jogos de a; xadrez jogos de §;
water-pola
Classe: 50 •
Artigos: Serviços litográfico, tipográfa
co: pinturas de prédios; serviços - de distribuição de jornais ), revistas: transportes de carga; e de passageiros; serviços
de telicomunicações; seiviços de tele-
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- Clave 8
Artigos: Discos gravados, discos aonoras, discos telefónicos, discos autemáticos
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elànese
Indústria'.Brasileira
Reqtrrente: Celan epe Tecelagem do

Brasil 8/A.
Local estabelecido: Salvador
— Estado da Bahia -Classe 22
Artigos: Pios de algodão, elidiam%
celulose, juta, linho, lã, fios plásticos,
fios de sada natural ou raiou pata
tecelagem; para bordar, para costura,'.
tricotagem e para croché, fios e
linhas de Vida espécie
'
Classe 24
Artigos: Alamares;. batidelias, bordados, borlas, braçadeiras, cadarços, •
capas, cobertas para colchão:. enfeites, etiquetas
de, 8.ensatre
coste.las; mantas. •
ram/idas: Palmilhas, Pingentes
; ré"
Classe 28
Artigos: Argolas, açucareiros, bandeilas,-• bacias, caixas para acondicionamento de alimentos, c esta Para
pão de matéria plástica, copos de
matéria plástica, cestinhas, estojos
para óculos, facas, fita isolar-dg
guarnições de material plásticos para automóveis, jarros, prendedores
de roupas, puxadores para móveis,
recipientes; suportes para venesianas,
tubos, vasilhames, :doaras, cartões
termoplásticos de 'identidade.
Classe 32.
Artigos: Álbuns, jornais, publicações •
em geral, programas radionancos,
programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas, folhinhas impressas
classe 34 •
Artigos: Capachos, cortinas, cortinas
automáticas; Cortinados, enceradas,

fonia: serviços de lavanderia; serviços
de tinturaria; serviços de estamparias:
'serviço ada galvanoplastia; ser(ças de linóleos, mosquiteiros ., oleados,' panos
cromação; serviços de relojoaria e- on- Pua a.saaaLhoa -e pazadas, para-ata:ma
rivisaria; serviços de barbearia; servi- ras, sanefas, tapêtes, tapêtes de te.; ços* de - terraplenagens; \construção de les, de madeira, clj esteira, cpida e
cura.aa .
•
estradas; serviços de planeamentos. inelibSse 36
corporações, •investimentos, administraArtigos de vestuário row;
'Cão de bens iqóveis e imóveis de ter- Artigos:
pus feitas senti-confecciOnadaS ou •
ceiros ou po m.bmita própria; serviço de sob medida,. para homens, senhoras
bar, boltes, restaurante, hoteleiro; ser- e crianças, a saber: agasalhos feitos -

viam da estacionamento de autos; serviços de_ corretagem_ de qualquer espécie 'operações bancarias, fiduciárias, deseervnço
re s; am
dbir ftoutow
iço serviço' de
funilaria, pint " eletricidade de representação . por conta de terceiras . ou
própria; manutenção e assistência de
serviços telefónicos; 43, telecomunicar
çeQs e correlatas; serviços de engenha-

ria, para distinguir: um clube de amimo,
uma escola de qualquer grau; um instituto dt beleza; uma garagem; uni cinema ou teatro; $erviços da distribuiçao
de eletricidade
N9
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de peles naturais OU artificiais, anáguas, aventais, batas, babadores, blu- •
nas, capas, casacos, calças, eahlians,
litigéries, pijamas, peignoire, pulleroupaa miau Para crianças,
saias, sapatos, sucters, vestidos..
. Classe 37
'

vara,

,trtigos : Roupas brancas para cama ,ceammaesaatoaanasaadirs : paar
ooalchomud
eznpa.
ce
bertorea para cama, cobertas pari é
camas, colchas; fronhas; guardaria- '
pos, guarnições para chá e jantar;
lençóis, panos, para mesa, panos de •
prato, panos de copa, panos de algodão, para limpeza de móveis; toai/111s
para rasto, banho, mãos e para bebés, toalhas para altar e para mesa.
119 825.540

Celan
Indústria Brasileira
Tecelagem do
Brasil 8/A.
Local estabelecido: Bahia
Artigos: Tecidos em geras a saber:
Requeente: Cela-nese

•

ças; halteres; hocicey — Bolas para §;
Iscas artificiais; joelheiras para esporte: Requerente: Antonio• Rodrigues Au- brocados; casimiras, gaze d
, aigedão
jogos de quaisquer espécies; lança-pergusto Bicudo
, em peças; pano-couro; tecidos piásfume para carnaval; linhas para pescar;
Local: Guanabara
ticos em peças; tecidos de algodão
de lá, de linho; da cántalr ° de i",
séda natural ou raion, tecidos de
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elástico, de vidro, de viscose;
tule.

•

x

