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"- Dr. Morton Paryzer (junto à
\/JSTA DA PRQPROEDADE MD
t. 181.871).

ti NDUSTRIAL

Diversos

Textile And C'nemical Resfarcla
Company Ltd. (Vaduz) (junto à Pau.
pea l des de preferência
Arquive-se o pidiao- de anota-/ .A. H. Robins Company Inc. — PI n9 '47.0e4). — Retificar-se meo
ção de- transt, por falta de cumpri -I transf. para seu nome cia parente diante apnstila o nome tia titu,ar
I P1 — têrmo 170.24o.
para Textile And Chmical Researcitt
A Emprêsa Brasileira de Teleco- mento da exigência.
Dayco. Corp. — trans!, para seu Company Ltd. (Vaduz).
municações — Emaratel — no p3
Dla 11 de julho de 1938,
nome
da
pi.
PI
termo
115.916.
dido de preferencia da marca "In
Transferências e
acterações de
bratel" — têrmo 83t..733 — Defir o
E. esta W a renhandelsgesellscaaft
nome do tz,uiar de pncessos
) pedido de preferência. • •
Serviço de liecvn'i.o,
Mit Beschrankter Haftung — alteraBorg-Warner do Brasil Ind. e Foram mandados anotar nos pro- çáo CIO neme, do titular na nat.
Informação
e Expedição
termo 177.738 — PI — termo
tom. Ltda. — no pedido de pref-'- ce,sos abaixo mene_on3tel..:s as seência da natenae — Priv. de inv guintes tran,sferenc as e alterações 73.737.
Dia, 11 de julho de 1968
michel
Ciccone — transferência
para — Um neivo sistema d3 arti • de nome do titular de nrocesoos:
para
seu
nome
da
pat.
PI
—
terProrrogação de Patentes
:ulaçaa dos alavancas (gafanhotos)
Boliden Aktiebolag
le note acionamento utilizado en . con- me do titular na Pia. PI Alt.
termo
mimo
179.122.
Foram
mandados prorrogar as
unto de embreagem — •têtmo mi- mero 61.777.
McDonnell Douglas Corp. —
patentes abaixo mencionadas:
nero 198.802 — Defiro de nreferenpara seu nome da pat, PI
Ingersoll-Rand World 'Trade Ltd. trans!,
a.
Alvaro Coelho da Silva (no pedide.
têrmo 179.641.
de p rorrogação da pat. MI núme—
alt,
de
nome
do
titular
na
patenDia 11 de julho de 1968
Metalurgica Yanes Ltda. — trans- ro 1.989).
te PI termo 119.088.
ferencia para seu nome da patente
Pincéis Tigre S.A, (no pedido de
l'Xigências
.Contrôles Automáticos Sermar .
— tê-mo 179.728.
prorrogação da nat. :MI n9 2 J13)
Limitada — transferência para seu •MIAurelio
Termos:
Monteiro de Barros —
Com. e Imp. Columbia S.A. (nO
nome da patente P1 termo 123 103. trans!, para seu nome da patente pedi
N O 159.853 — Karl Kladek
dn de p
Eltra, Corp. — transferência para MU — termo 180.445..
W
2.023). rorrogação da nat. MI
eigencia.
deu nome da pat. PI têrnio 129.334 Siemens Aktiengesellschaft — AlNO 168.229 — Societé. Rhodiaceta
The Parker Pen Company (no pe.,
Glaxo Group Ltd. — alteração de teração de nome do titular na pat. dido
de n rorrogação da pat. MI nu
- Cumpra exigência.
PI — têrmo 181.925.
nome
do
titular
na
pat.
PI
termo
m
e
ro 9 067).
Arquivamento de 'processos
.
n:P9,
d
130.32-6.
•
roo,dni.t21.)toosacesoonfltaacnt aSt Asn
Pacific Vegetable Oil
. (irli9o 2n.jeodsi)cl e?
Corp. —
Foram mandados arquivar os pro- Mosanto Company — alt, de no- transferência para •seu nome da Par
me
do
titular
na
patente
PI
•
—
terossos :
John Cates Manufacturing Co. fno
tente PI
termo 181.664.
In° 132.145.
p rorrogacaa da oat. MI
Ind. e Com. Sobral S.A. — alteTermos:
Schweizerische Aluminium A. G. ração de nome do titular na pat. MU
Mirab.1
Produtos
A li menticios S A..
No 124.171 — The Goodyear Tire - alteração de nome do titular na — termo 183.041.
(no naairla de
Rubher Comaany.
pat. PI — termo 132.789.
• Metalplast Ind. o Com. de Alu- MT no 2.463) p rorrogação da nat.t
N9 137.074 — C.S.F. — Compagarra rne. (nn
mimo Ltda. — trans!, tiara seu nole Prorro°'
Àe Geneeale de, felegraphie Sans E. R. Squ •bb & Sons Inc. — me
ga^ ,,n da .n at. -n't nedido
da pat. MI — termo 194.569.
no 2.483).
trans!, para seu nome da pat. PI
a
ia
:
Fn
aaard
Raaser (no pedido
Exigências
nrarr ags^5 a da nat.
No 140.898 — Lhe Goodyear Tire - termo 135.799.
2.5 1RN..
J. & F. A fki- gon Ltd. (no nad'.c10
Gesellschaft Fur Technischen Têrmos com exigência a cumpri
Rubber Company.
de nr ro a o da np , MI n9 2:518).
No 143.136 •—
Hoffman,n La Fortschritt MBH — transferência
A. & F. P a
para seu nome da pat. PI — termo Dr. Erwin Huber — junto à pat.
ioehe & Cie. Societé Anonyme:
Ltd. (na nedida de
PI lio 76.562.
ra'ran• oeçaa 50 daarsnat.
136.499.
M7 no. 2.526)0
N O 144.589 — N. V. Konitudijke
Th e S111 0." Pr M a ri lif
Mince Ind. e Com. Ltda. — juno Oliiin o: Coma
'eenendaalsche Sajet — En Vijfs- Slemens Aktiengesellschaft — al- to à pat. MU — termo 174.552.
Pana' ( n n nedi da de prorrogação
da
aacht-Fabrinek v/h Wed. D. S. teração de nome do titular na pana
t
.
Mi
n9
2.,532).
tin Scbuppen & Zoon.
tente PI — termo 137.191 — PI — Textron Inc e Sheaffer Penado' Bor ren,. S.A. dom.. Ind. e imrod
Brasil Ind. e Com. S.A. — junto (na ned i
dn de pr orrogação da nat.No 158.989 — Container Corp. of termo 137.457.
à pat. MI — no 4.376.
no 2 S Pg .
merica.
Persianas Columbia S.A. — trans- Karibê S.A. Ind. e Com (junto à
Artigos Elétricos acne: Light Ltda.N9 162.234 — Farbwerke Hoechst ferência para seu nome da pat. PI pat. PI no 49.483).
it4nTo pn9 e3d3)
it de ararrogação da nat.'
ktiengesellschaft vorm Meister — termo 138.831.
Eeaton Yale & Towne Ltda. (junto
ucius & Bruning. — Arquivem-se Giroflex S.A. Cadeiras e
a' pat. P1 n. 60.618).
Chafi Simão (no Dedldo de P ro no.
; procesos.
nas — transf . par seu
eu nome da Bendiz Home Appliances do Brasil gar5n
da nat. MT n o 3.7W .• .
pat.
PI
—
termo
163.914.
Exigências
S.A. (junto à pat. PI W 65.769).
Moplast — Moldagem de Plástico!:
Ltda.
•
(no Inalei ^ de prorrogação da
Giroflex S. A. Cadeiras e Poltro- Gustave Georges Henri Juif (junTérinos com exigências a cumprir: nas
nat. MI n9 3.746).
— trans!, para seu nome da to à pat. PI no 74,434)
AVM Auto Equipamentos S. L. rnaLufai Papaiz (no p edido rig! PrOra
Colgate Palmolive Company — pat. PI •— termo 164.016.
(junto à pat. PI no 75.459).
arão da nat. MI no 3.747).
tnto à pat. PI . ris* 44.865.
•
Giroflex S.A. Cadeiras e PoltroNemésio Jacinto Ciceron Bonilla
Imanetel Ind. de IV ráquinas •E, pta
Driam A. G. — junto à pat. PI nas
—
trans!,
para
seu
nome
da
Corbo (junto à pat. MU t. 120.590). eas
' 62.031.
PI — termo 164.173 — PI —
Para Tratores Ltda. (no pedida)
Mass.ey Fe.rguson Services N. V. pat.
nrorraana ão da nat. MI n9 3.749)w,
Eltra Corp. (junto à pat. PI termo
termo
164.174.
Junta à pat. PI no 61.266.
128.697).
The Hoover Compiny — Junta à Paulo José Alves Barbosa
Vickers Zinimer Aktiengesellschaft Inda. Bras. Eletrometallarglaas
trans!, para seu nome da patente Planung Und Bau Von eclustrienla- i\(ffnTo pn9ed3i.d7o50)de pr orrogação da çat.;
t. PI termo 168.806.
PI — termo 167.813.
gen (junto à pat. t. 138.983 — PI
Diversos
a/1 Corp. (no Pedido de
t. 180.084 — PI t. 189.035).
:,ltera4ão
de
•
Tip
Ltda.
-da na!, MI nO 3.756).]
Fico rena:am Ind. e ecin. T . cl.
Me.'a
t'tular
n.
PI
—
tera
p
at.
l
;
ro
•,
ca
A
•y
r^
,
)
!
a
Lijunto à pat, AIL termo 108.296.
mitada (junto à pat, PI t: 181.831). (nr21mo 169.261,,
deper ooll'1/11)
tiaIPinat
MI no 3,798).:
•

burna-Teira
- As Repartiçóes Publicas deverão entregar na Seção de Cc
,nunlcaçóe lo D .-partamento de
Impransa Nacional. até às 17 horas. o expediente destinado à publicas-À°.
- As reciamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
&To ou. arnásão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação. até e quinto dia útil
subseqüente à pulaficação
órgão oficial,
-, A Seçãq de P,edação fun-i
('tona. para ateadurento do
co. de 11 ts 17175'Ora •
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- As assinaturas vencidas pais
darão ser suspensas sem previ@
aviso.

- Para evitar interrupção vis,
remessa dos orgãos oficiais , a se.
novação de assinatura deve sei
....0 o. sacio ou OINOACIO
solicitada com antecedência do
FLORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias,

~atoo Gala^.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CME PP co

ceov.ço cai p uoa,c ^oNsa

á. 6.02 ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL.
ISILÇ.Z 0

11141Ç ao fe. amob 11cLala ao do SapedisnI. de Catpartarrelinlbet
Nua ter.. e me nn• r ee
nal um tr Iam do ~Ia tar.6,
r Ou
se endailiver , o e Se

- Na parte superior do ande.
rèço estão consignados o numera
do talão de aegistro da assinatura
e à mês e o ano em que findará.

Impresso nas Ofiem.s co Ck+ertr.n,cnie de iml.rtnee Nacrons0 ~- As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serão anuais e de.

ASSINA TURAS

verão ser renovadas até 28 dr fe.
NC:ON RIO!
vereiro.
- Os orijr,u*s, deJklatriená:
Capital e Interior
Capital e Interior:
atitcniicadoa. cil t3 7x.- :":(3 ser 2,2crf.',;,- s .. neaire
NCr$ 18.00 ISemestre ...... e,., NCr$ 13.50 a - A remessa de sulõres, sem.
NCr$ 27,00 pre a favor do Tesoureiro do De.
grafados em e , aço dca 071 u./.12 A no .......
NCr$ 36.00 ;Ano ....• •
i partamento de Imprensa Naciosé ,1.-...ace. do par. 1...1. torte-q i:J ....."..-:::.;,:,
-2
E.rierior
CXter,Or
nal. deverá ser acompanhada de
as emendas e ra8Pras serio résA no • • • • • 0-0 0 -0 .0 A 0 1VC4 3 (.5.00 /20 • 1,45 e • O • • • • 1VCr$ 30.00 :esclarecimentos quanto ã sua apli.
sa;:Yadas por quem de diaelto.
Icação.
NUIVP ,51?0 AVULSO
- As as-sua:auras tr.-oci,:tri saa:
naao dzi&so f3-gura na última f.:i ,73 de 2acia
- O pre .;c:
toraalas em qtaal ..¡Ina a7.pcta 4.3
- Os suplementos às edici5e•
um
80.1,
dos Órgãos oficiais sõ serão reme.
arme. por seis merrs ou
-.- O p,-z:ço do exemplar arrasado será acreséido d NCr . 0.01, tidos aos asainantes que os sol&
exceto as para o exierior. que I
Rr ara .-nr.r iPr Ran o da IVCr5 0.01 arar
de, aras anterillres. citarem no ato da assinatura.
scinure serão arruma,.
kE13 ARTTCOES E PARTICULARES

e

Zozno S.A. Cdrn., Ind. e. unp.
Cia. Lila de Máqu :nos :nd. e Caia.
Vicemzo Punturi (no p:dido da rtaz(r) petlicia c.a pro.roia da not. I (no 1.:truo da prorrogação da nat. tauracao ua pat. 1-1. n9 tiá.t,73 , -

.
132
n?
.diaa.bela Arclon (na Podido dr
S.A. Ind. e Com. (no padido
p-....-top;_at. 0 da na1. MI n9 3.810g daAino
r....orroa-w.d.-'.o da pat. MU número
taingtp
5.225).
pl- p -/ (na I .2 ::d1 de a 3:-rogação
p^'-.
ri 3.014).
AbraLuam Ealomon Ponta/1AI (no
Eand Corp. (no pedido da peddo da pror:ogação da pot. 1V1113
1
n9 3.273).
2c:2--'ci da na1. MI n9 3.817)
.112 raker P:n Ceminmy (no P e
Digoza Caltdose, Papel e Embala1 0 da pat. Mi Mi--cl'eadprotz gens Ltda. (no p edido d Prorrogana
ção da pat. MU 111 5.220).
E.ét iC33 Coas Light LimiDen: :::1: das Cantos Barta:)a (no nodç1' da prerroga-50 da
reto (no p dd da Prorrogação da
prt. 1.11 n: 3.811).
nat. MIJ n9 5.320).
11orn1nten Rand do Erasll S. A.
Aimaida Marques Limitaria
(na iy:dida a . prorrizaçao da Da'
(na pr.d do da prorrog.açao da int
1\1' n ? 3.C24).
:P.-or.eganda S.A. (na irdi.1‘.. MU 11 2.
da -acr...:o-2.0 da nat. 1.1I n9 2.2)2).
Aharo Coelho da Silva (no Pedide
2:3orry Rani Coro. (no peddo de C12. rrer7c 3-2^0 da n at. An n9 5.469)
p- ---rstrant'o t. r. nat. MI n? 3.916).
C's10 Faits da La Roca (no podido
Pa'ker Pon Company (n,a Derrerroga":(10 da nat. MI nu de Prorro-a-'. E.e. da Pat. MU n9 5 13C: .
cl"-1
ir 11.1etaiiárgica, Gazarra, Ltda. (no 4et't.'mor Repo , "entaf.'5's S.A. (pe dido
da nat. :NLEJ trade Drarregacão da pat. MI 111-2:3 da pror:oga-;.ão
p.
31Ç' 3.957).
Antepapal Sabatinara Ltda.
manots1 Ind. de Máquina: e Pai
peta rrai-a. Tratores Ltda. (na tys-Vdo; (no podido de prorrogação da nat.
3/3ritil MIJ r.9
(12 --_-orregaçãa da nat. 1.11
Arpo S.A.. Ind. e Com. (no
dtizaripocas Ind. e Com. de Artefato-, eidaticas e Meta-n_g.e32 Ltda do de proxToza:M da nat.
nedido de prorrogação da na:- nr,ro
P/ n9 1.105).
Ce.3sy Levar S.A. (no Pej-zano S.A. Com.. Ind. e Imp. doInats.
da prorrogação da p-at. MU - t:ü-.
(n pedido de prorrogação da nat mera
5.443).
211. ti? 4:107).
Abrahain Salsnion Politanski
.Eoaano S.A. Com. Ind. e Irma. pedido
de prorrogação - da pot.
lno Pedido de Prorrogação da pat n9 5.51:).
3V1. n9 4.023)
Beco Dana S.A. Tnd. e Com . de
- .nnesota kining And Manufacturim Company (no podido de pror- Bebidas (no pedido de prorrogap5o
dá nat. MI n9 5.585) ..
roga -ao da nat. MI n1 4.147).
:nd. da Papéis de Arte José. TocherDunlop Rubber Company Ltd.
kaaki S.A. (no pedido da prorropedido de prorrogação da pat.
gação da pat. MI n° 5.645).
/19 5.466).
Nobiti Slisima (no pedido de pror
Restaura;:ão de Patentes
rogação- da pat. MQ n9 4.534).
Fornos Elétricos Brasil Ltda. (nol Artatos de Aluminio e Emalapecl'elo da prorrogação da pat. MUI gens Ardea S.A. (no pedido da res119 4.813).
tauração da pat. MU Lo 3.558). Celeste Maffi Giuseppe (no ptdado Concedo a restaurooão.
de prorrogação: da pat. MU n9 5.000).
Wandsiley Ndvelli (no pedido de
Peter Metzaer (no pedido
Pror- restauracão da pat. MU ri.9
rogação da pat. MU W
Concedo a restaura:Ao.

•-

Conocdo a roa:aulao.
Ezig&ncias
Tênno.o cora ezigézcia a cumprir
Cióvis Bevilaqua, da Azevedo (junto a pat. Pi 113) 2.21").
Cares Bas:0 Stajano ,.junto a pat.
P1 n) 63.115).
1.liunz£1 Hasego.wa (junto à pat. PI
n9 65.917).
•
, Prodelec S.A. Tranzformadores,
Retficaderres (junto à pat. MU n)mero 4.153 e Pi n9 62.626).
Direrses
Marcos GuimarJoes Schwartzm em
(junto à nat. MI 129 5.105). - Arquive-se:
Mirabel Produtos Alimentic : os S A.
(jur t -3 à pat. MI rtf- 2.431). - Armaive-sa.
Alexandre Lisn:k (junto à pat. MU
n9 4 013). - Arquive-se.

SALÁRIO' NUM%
• 1968
Divulgação N" I .
PREÇO NCr$ 0,30
A VENja-á
Na Guanabara
At-apida Rodmpars Alves n' 1
Agéacid
• IVI'lnistério da Faz2,-.1da
Atende-se a pedidos pelo
e_rviço de Reemlu-,Iso
Em Brasília
Na sede lo D.I.N.

DIVISÃO DE MARCAS
(GRUP's DE TRABALHO)
Dia 11 de julho de 1968
111..rcas 'eferidas
N9 343.355 • Vitam:na -1:1" liátto de Medicamentos e Alergia
ima Ltda. - Classe 3 - Considerando coma caracteristica a farm-, de
reprosentaTão do clichê.
Na 403.132 Samild - I r:1;p adua e Exportadora Samild Ltd... Claose 41 - Considerando subs"ituido o artigo "colorau" por "1-.3.moro
baze da pimenta ou urucu".
N9 434.812 - 3 Poderes - 3 Po-lares Construtora Imobiliária Administraão, Daceraçães Ltda. - Cias:e 34.
N" 433.816 - São Pck.iro
Sa:çaes
"3.1 len" Ltda. - Classe 16.
NJ 493.356 - Bravanus -- Doces
:aramas Ltda. - Ci:tose 41.
Na 433-.931 - Vale do Sol - EmLastiolnios Vale do Sol
- Classe 41.
N9 453.320 - Have - Cipal
Companhia Paulista de Lubrificantes - Classe 47.
N9 457.336 - Guiabrás - GuiaIrás - Indústria e Comércio de
'Cuias Ltda. - Classe 16.
R' 531.09a - Laminbrás - Laninti
brás - Larainação Brasileirs dF23rao e Aio
Clas'e 5
N . 513.588 - Olhon - Onann L
Bezerra de Mello Comércio' Impor:aão S. A. - Clat.-oie 27.
119 515.166 - Ducietrin - Warner,iarabart PharmaeouC'eal Cornaany Claoso 3.
119
- Arva - Arnauar
Pharmacoutical Cor lany- - Classe .3.
N" 517.631 --- Fritscnyl - Banef'ciadora. d. Fios TriaLyi Ltda. -.7.1e.sot, 22.
N" Anaa.i2an Babadouro
- Roberto Belli -Chre 11 - Sdmen"as para ataina''r
inclustias na C20::SC 11. metálicos.

Quinta-feira 'lb
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Ju n ho de -I 9:38 3303
N9 519.334 - Fata - Fata - Fá.Nço 546.323 - Gérozon - Anui do t N9 576.411 brida de Tornes Automáticos Ltda. Nunes ..oua_gues Tecidos da Brasil B. A. - C:raassz: à, .21 o 3e
ass e 10
Muer Lscla. - cl-assa 23
- Laasse 6.
•
o C.P._.)'.
N9 513.1388 - jota A. Bencaiser DP 523.384 - Ma,gestic - -Mag es- Gmbh unainiacne 1aor ab ieit ci aNo 575.517 - Cabgaau - .In:ustria
.Enarenagens da Precisão czoaran
Marcas Indrieridas
tio - Química Industrial e Com er- lead - Jon. it. Bancaiser G m °H
L tda. - Lasse 21 - (Cinsidarandocal Ltda. - Classe 1.
- Lips.m.scne Paaraz - Ceasse I. •
No 407.039 -- Alunda das Barnhaa
N9 523.401 - Ola.ama
NO 517.018 - Sobral - industr la se as eng,enagans reivinciScr.das Co- Casa das Bombas Ltda. - Clazsa C.
Oleoginomo panes de ve.culos e nao para
sas Maranhenses S. A. - Clames 23. a d.u..a.cio "Sobrai" Ltda. - c' OS- m
• •
N 403...09 Vezter - Usanial
-q
N° 526.726 - Delercy - lialastr.a se 14.
Macluinária de E mp acotam:int() Ltda.
•
.
N
è
5S6.r.:32
Lessi
In:alarias
-e Ccmercio de Calçados Ltda. a47.021 - Sobral
- Classe C.
Indu.str
Classe 35.
e COMere.0 Sobral Ltda. - classe á Gcssy Levem S. A. - Classe 4...
N9 531.536 - Aaua Sanitária FaiN9 576.531 - Jerry - Industrias mmense - Soaras ai Pontes - IratinsN 9 527.359 - Sirlogen - Farbara,
N 9 548.255 - Doinéfer - Faias cia.
trio, e Comércio Li m itada - • Classe
falárikan Bayer Aktiengesellschaft - Fcaaaasns e ll-zuesiacos "Damsisr" Gessy Le-ver S. A. - Ciassa 4a.
NY d..Lu4 - Barefrall - andas _ 46.
Classe 1.
- c.a.„
,Coilaus.auNO a. 16.2.72 - O E.léaulo - Manue1
No 529.535 - Everclean - Jorge •ao-se a. velas reivindicadas como V tria e Comercio
Ltaa. iasae 16.
Na.saini - Classe 23.
lass elétricas).
Jcsé Falix - Classe 32.
1,47 .514).239 - Folclore - Saing
N9 530.9E5 - Pumanceira - An- Goncier - Inch:latria
526.113 - •KER Ltda. - ClasVário .s .avero - Classe 44.
da Pa.;..as Ávieefin.eas "Goncier" Li- Incius.ria e Comercio Ltda. Succes- seNo
3.
&ira Le Perfumea SSwing LIda. N9 531.081 - Emulsão Isoimper - classe 2u.
N7 356.597 ..itu'omobil:dlica
N-è b53.6'a3 - Astro - Super Mer - Classa
Recwaolbsas S. A. Indústria de Isoer
da Fansalantes Ter-Acústicos.
17 o5.58 - Fortress - In.e.pau Pahl izia - Pedro C•los
cacto "As.ro” Si A. - taasae 24.
ca
Re-mas
Lula
Ant
A nia FP-ti..,aè
ra
DT° 532.032 - Emblemática - Verde Papel e ce.u.osa
- asilo
suas: ¡vier- ' S. incnacna
ras - D-inlcia Cardoso de Faria
A. - Classe .38.
bana Indústria de Calçados Limi- coa.° "Astro" S. A. - Classe 18.
"".
tada - Casse 36.
as° 5íti.u20 - laicais/c
aticuard
No 576.803 - Cru:sada: - Interpac N9 576.333 - Zapel E. I. D1
son - iviaej Inc. - aaas.se
N 9 532.280 - Ema - Exportadora
9 570..a3 - Laone - Lcone Cum- - inceraontinental de Papal e Caiu- Pont Da Nemours and Compan y lesa S
de Madeiras Atlântica Ltda. - dasC 1 117E3 1.
panh.a anaustriai de óleos do Nor- -atuo de - Claase
se 26.
Estabz.eca;:ento Dele.id
...asie - classe 4.
NO 576.365 - - Yatarpan
No la./.9a; - Garage
.NO 532.397 - Turigitara - Dr. NeS- In t-roontinental Sle Papel e Cator da Rocha Brsssane Filho - ClasN9 5i6.92.1 . - "Ciene - Clame Cora- - J0a0 :Alves da Coaa - Claaszs:
se 11. (Cem exclusão de anzóis que paun.a .inaustria, cie óleos aa IN ur Ê 7 - (Art. 97 no 1 da lulosa S.A. --Classe 33
Álsue - classe 41.
C.a da outra classe).
1... ...I.)
..Erig:27u*Is
1g Y
DP 532.452 - Turiguára - 'Doutor
No :335.354 - Loja Stella
.317.S4a - aeolaide - RolamenTèrmcs
cem
exigências h
'Nesta:: da Rocha Bressane •Filho - tos Roia.ne Ltda. - (..lasse 6.
- classe 11 (Azt. 97 no
curnp.rir:
Classe 25.
N è 5.2.336 - R.aroiacobalmnina 1 ua C.P..)
N9 532.404 - Turiguára - Doutor aia-saci-ma - Laoo.aiario ..a.l.vealN o 520.153 - Luiz Augusto
Nestor da Rocha Bressane Filho - fauna S. A. - Classe 3. (San ai - 1S- 9 492.326 - Imobiliária Vi:a
retira'.
Iheima
iilv.aro
Alorasa
doa
sanClasse 210.
_Leo ao
ao uso exclus.vo da dencuranaçao
No Si7a..C.13 •nin•Praitada3
toa - C.a."...
-3 33 (Art. 97 no 1 do di C-rala:a-5a Civil Ltda.
N° 532.407 - "Turiguara - Doutor -niaroxicobalamina").
a3".32.1
1ar.r1sa
.S.á, João S.A.
Nestor da „Rocha Bressane Filho N° 553.950 - Fluret - Indústria e
1n1 453.39 - Acimin.:strr.do
T rc::::str.f.a. e CC111-.:_re19.
C ulrlá.e..3 Atlantis 2rasil Ltda. Classe 27.
ny - Aaiministraciara aloza • .
(Jaaassa.
a
No 532.412 - Turiguara - Doutor
T?
N9 514.016. - Laura de Luxe - - Ci.asaas: 16-32 - (Art. 97 no 1 cio _tile a. 523.7.13 - Tacsiagara Star.r.oleX
'Nestor da Rocha, ..Bressane Filho Classe "5.
Coro:acabas a'ax_eia -Lausa ue ilusa' • 1,4 9 513.655 - 11.-rasz1 IV 533..731 - Tezalagam Stamp:.x
N9 532..113 - Turiguára - Doutor L. u/TierCio e an-úztria Ltda. - Cias Auministr
s cio-ra a Ag ropecua.la s. A. Ltda.
Nestor da Rocha Eressarte Filho - se 35 - (ssa'm cliralio ao aia cacau.' -Classe 31 (Art. il I1 9 1 Lo
. LIe
N:?1. 523 ..717 Taciala•,ein StarapteX
Classe .15.
‘o da e:gire:sã:o "da luxa")
N9 32.487 - Saint Trcpez IÇO 554•5E0 - r.aminr.s Ltda. - No 513.752 - Valet Ciansrs
17! 513.801 - Tacalagein Stamplex
cronk lizag
Dreher Si A. - Vinhos e Charn - Case b - (acaa exclusão cie
- Ciaaze 3.4 - Ltda.
alo...t- (An.. á! tio 1 tio
panhas - lasse 43.
ralhas
de
uarbaar
elétrica
e mana1 •1 srm_.217 - Costa Azul titilaraN9 532.725 - J X - Indústria s irias contra gazas)è
- ...a/agua:a IV er
José Kalii S. A. - Classe 36.
Ltda
hcs,..or . c.a Rc‘ala
1,
N° 533.093 - Elida
al o 537.C3 - Catlib S.A, Cumf.rei3
1‘19 554.957 - Tribê - ConfocÇõe,': (Aat.
Enrany de
u! 1 do C..t.i.)
) Indutr
ita3 Ltda. - atazsa
s:a.
Oliveira & Cia. Ltda. - Classe 36,
incaands-aa U.S
ar., 19 e a.).
NO ‘,.í.JSO - Gipsy - Calçadas
de assido... No 543.103 - •Kercralast - fadasN 9 536.34 - La Cortina - .ResCa-ipsy Ltda. - Classe 25.
Lsnyi - anaus.r2a.
Tecd..s
traa d s (sai' ados Plásticos fada.
tauraate La Coruna Ltda. - ClasIÇO 5e9.125 Cial - ciai - Cor- ayi Laia. - Classa 23 - (Art. Si IP 540.133 - Elarsp'ass se 19.
p oraçao Inversora
nusno
1
Americana
Ltda.
ela
U.r.I.)
N9 536.435 -r Conatex - Compa- - U1s2 4. tna da Ca aaclos -a.aistiat s
t
a
a
...ses
:Mara-aliaria
Su-a.
1P 513. 751 -nia
nhia Nacional de Produtos Têxteis
ls t ria .Arn,auara
NO
- Vetmit ilin -r Ra- G.elimann & Falia Ltda. - Lasea.c da P-scades Co Brasil
Conatex - Classe 24. (Com exclusão Males559.413
S.A, 'farpo".
Mallins Gomas - Classe 2.
40
(Art.
57
11
9
1 do
de bandeiras e flâmulas que são de No 560.03V p uonalatic - ..eletroNo
322.133
'Perfutnes
Roger Lhaoutra classe).
NO 551.;4 - In:elp1anz:5llo
7.F.M7 S A.
me:alurgita Ltda. - Clas_e 2d.
hl
:
LÁ...suas
lio 515.231 ••- VarOania Industria
Lar.N7 537.743 - Sarzeclas - Casa de
S1.044 - Miniac - Amoral e
ad - (As.. J 11 ? J. (là
ch Ca-0r109
ames Sarzadas tax'a. -- Classe 41. Campos S. A. indústria e Cameacio c.°
Oly1111):e
.NP 538.033 - Catão - Metalúrgica de 2rodutos E lettanices
-e No 51.5.862 - Verbania Indústria
Classe 33. •11;101S
•
L
. • jaaac _a .cia Ca -rd•'s Ltda.
Catão Ltda. - Classe
N7 363.251 - Lial.h:olándias - Syl- tasiau e ..isaanzpozass. - Ciazsa 33 N° 533.531 - Interotex - IndúsNo 315.253 - Varbania Indústria
Fernandas - Cassa 49.
(Are. 81 nè I do u.P.1.).
tria Técnica de ,Roletes Têxteis In- 'las
NO 'O .112 - Musicama - Szama
Calas:dos-Ltda.
ao' a13.02/ - Lus d na. terotex Ltda. - Classe 4.
DTo- casa, Iaudziras
- Classe 8.
o Aunduistraçaa L
N 9 538.100 - L. T. 3 J. E. S.
17•7 231..368 - Raimundo Araido de
30 514.112 - rauz.cana
Salina _leais Laia. - Case 33 - (Art
Cunali - Classe 1.
Racoadca
Olival na
Cl asse 8 40.
119 1 do c.P.I.).
N9 539.292 - Dropnyl - Cia. BraC57.585 - IÇardjui - Indá.tria Ii 51.‘.1.13 - M. Reys
sila ira Rinediaceta Fábrica de Raion LiaNo
Divcrso,9
Maquinas A g nce:ar Asrdini S. A. e ...a.j...C;Z:.; - Ivicacyr Itaya -.= (Art.
- Classe 22.
N9
- (.lassa 3'9 - (Gani exclusão de cã-. SI no 1 do
555.137
Casa LC I tiari S.A.
nas classes aa,
W 539.293 - Cropnyl - Cia. Bra- raasas de ar e pneumática:).
e 3.).
Ccmércio e Indústr'a. - Avaras , co.
sileira Rharláceta Fábrica de Raion
N9 557.892 - VallG - Vitkovielte No 556.857 - Granjas
Arq uivam:m/5' da rrec2,w3
- Classa 23.
Zelezárny K l emen:a Go i tivalda
naDic:szn Cor.é.a.
zedni,
p
Forar)
rap
ednik
Classe
16.
a-liad as. arquivar
N9 510;702 - 'Taperaria São
. tiroa...tasss: 19, 33 e 33 (Art. no I ca '-"5
Marcais L• mitada meael•asadas:
No 567.754 - Er lzmática - Car- C.1.1.).
31.
No
N° 342.121 -- Antar Molygiaphite ies Alberto Ferreira Lassanc
5:51.351
1:3ar
Pec
Ltda.
•-a
, - Ia? b'ia.397 - En:repo.sto Texal
Araaivorze o prae-sno.
- SocanLar - Classe 47.
rei
Classe
5
(Caos
eac.usão
-de
cabz,::.
des.
•
co
No 513.055 - Quantril - Chas de a;o e canter-ars).
aas...s.a:: •..3 e 33 (Art. 37 n7 1
EXPEDIENTE DAS DivisAns
i17 519.327 -- Irtilha do A B C - DP laa_10
li
Pfizer & Co. Inc.. - Classe 3.
C.luar_aoara Raupas
sr.çtins REPUBLICADU
-0:avio
Fr:ar.,
de
Olirra.ra
e
Carlcs
CalS. A. Comércio e anatas
N 9 513.104 - • Maracwal - Indúsdaira Filho - Claza.-^ 32
ilO - ciazaies: 36, 37 .(Ar:. 97 n o
1
tria Auta Metalúrgica Marytaval - N7 575.438 - :
Dia 11 de julho d.; 1333
Contador 0.sraldo CIO C.2..1.)
Cias:- á.
'dez Canissz Jacintho Radig de Campas N 9 576."...19 - Coiniszária. Salic
R:::.:Intactç'da da proas:aso
No 1313.155 - 'Emblemática - Re- Classe 21.
Grande L'.da. Corre:aacm. de imo
tificaora locantis de Alotaras 'LiNO
450.470
- I. .aasê - 1- arri aria •
4-12SS2 33
NO 575.a2D - Contador - Os-ria:ela
(Art. 97 n9 1 as ;ripa:Jataí:a ta• aaê 7
mitada - Classe '21.
Ltda. S; el. Ff1-tias Santes Jae:na-o Itsdig de Cana (a.P.I.).
Conc_cla a rasa:aura s:a.: caveado a .re541.22 - Melolom
cb.
Labora - p.s /7Z,S/gn
ia Deferida
nu-rsrta efetuar o na: ,,s ain-nta aia taxa
tórisa Ondrózasco S. A. - C.aase 2.
NO
- Teci - • Lajes Te- I
devida na -época (Loi 2.916 _de
N° 515."..35 - Sras:mac - Brasi- to!ar 375.313
No 577.517 - PA Pazdlil Aquaraia fira]
Ltda.
Ciasac
!'.
1256).
MaC S. A. Cmiarcio e indústria - Ltda.
Casse
(Art.
97
W
N9
1
do.
576.079
•
M.el
•
Zia..1.T.1 27.
aíes-a - .C.P.1.).
Inszpnia :1eferida
-o --cpal
Árl7f;
.
- Ia •
Prar
No
593.752
- Roa I
-•
ei1c1siPrato,
mas: ri. '1. Camara-10 e ancinatirla - e (..raf- •
Country Clabe • - Erat). CiatunLia
taria. 1.1ortaada.
;::: .11: - A
-Cla.sse 28.
Idsal
para
Cm.1
Classe 41.
Participaçües S.A. -a ci. '4
J tuanspor'..e iaciLidual - L a aia.e.ca
,(art. 95).

•
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Marcas deferidas
N9 550.081 - Fisper Eletro Me-I N9 553.252 - irmãos Silveira ai 1 N9 555.665 - Cristal Art - ind.
t,ainca.otda. - reg. 376.261.
Cia. Ltda. - reg. 376.285.
le Com. de Vidros e Cristais Ltda. •-..
384.523
Cisa
Cia.
indusN9
• santa g
N9 550.082 - Nelson Barbosa Bra- N 9 553.488 --- Super Mercado Astro reg. 376.310.
. . ga - reg. 376.262.
S.A. -- reg. 376.286.
N9 555.691 -- Synteko S.A. Com.
N9 458.419 - Berbek - Comerciai
- Nelson Barbosa BraN9 553.673 - Dino Gabriel & eia Imp. Exp. - reg. 376.311.
de Coeros e Plásticos Berbek Ltda. gaN9- 550.082
- reg. 376.287.
reg. 376.262.
N9 555.706 - Livraria Editôra Roo
cl. 35.
N9 550.105 - Dirão das Operárias N9 553.934 - Cia. Edificadora Sca demar Ltda. - reg. 376.312.
N9 582.858 - Earder brado - reg. 376.288.
1 N9 55.714 - - tiquigas do Brasil
Eatder Ltda.. -- cl. 22. - Registre-1 de Jesus - reg. 376.263.
S. A
. - re g. 376.313.
se na el. 22.
N9 550.185 - Parturns Piorei N9 554.452 - 1Viagrimer S.A. Imp.
N9 555.715 - Liouigas do Brasa
e Exp. - reg. 376 289.
N 7 578.267 -- TM-10 - Chas. Piti- reg.- 376264.
acr & Co. Inc - cl. 41.
N9 550.400 - Santa Lúcia Cristais N9 554..551 - Gaõriel Paulino SI- S.A. - reg. 376.314.
159 555.71a - '- iouigas do Erlisil
reg. 376.265.
queira - reg. 376.299.
N9 550.549 - Ereo - Ind. e Com. Ltda.
Iode Eletrônicas N9 555.093 - oSilva & Marinho S.9. - reg. 376.315.
N9 550.702 do ' Sacos de Papel Erco Ltaa. - BrOr
N9 555.718 - Liquigas do Brasil
Ltda. - reg. 375 266.
- rcg. 376.291 •
e!. 38. - Regisira-se com exciusão N9tel550.509
- Fábrea de Móvelh N9 555.104 - Alcool e Aguardente S.A. - reg. 376.315.
de bandeiras de papel.
N9 555.723 -. Liquigas do Brasil
Lida . - -.9e.g. 376.267.
Mandú Ltda. - reg. 376.252.
N9 374.260 - Çaiancx •- Shell Bra- Gra-ntal
S.A. - reg. 376.317.
N9 550.928 - S. i)iogo - re g .' nuiPetró155.) - si. 1.
ai.
N9 555.136 -- Arte Industrial Ci- 1519 555.748 - Cia. de Mincraçan
meto 376.268.
nematográfica Aic Ltda. - reg. nu- Serra da Moeda - reg. 376.318.
N9 520.274 - EMiet - Metallwer- N9 550.917 - Irmãos Sinibaldi
mero 376•293•
N9 555•749 - Cia• de filineraciá.o
kr' -Planse2-Aktien223ensehait cl
•
•
•
N9 555.219 - Pedro Lúcio de An- Serra da Moeda - aegr. 375.319.
21. - Registro-se cem exclusaa cie
1-79 551 A15 - Lab. Normal S.A. drade - reg. 376.294.
N° 555.750 - Cia. de Mineração
a e-ara:as Co câmbio - carros-perços - log. 376 270.
- carrinhos pira máquinas dc es-' N9 551.298 - Lanches Lusano Ltda. N9 555.353 - Sérgio Munia Oliva Serra da Moeda - reg. 376.320.
- reg. 376.295.
t. e veiecipedes.
555.873 - Basili
- reg. 376.271.
51 5 555.399 - Pinho do Brasil Ltda. - N9reg.
376.329.
N9 590.799 - Imliauka Imhauka N9 551.337 - Purimetal - reg. 376.296.
N9 556.059 - Perseverança Ind. e
Brasileira - Industrail e Comercial Recup railora de Metais Ltda.
reg. N9 555.415 - Tennessee Modas e Com. de Madeiras Ltda. - reg. nuS.A. - Registre-se consiclerand 5 es-- n9 375.272.
Confecções Ltda. - reg, 376.297.
mero376.340.
feri como estopins.
N9 551.497 - Represeniacões Mau- N9 555.416 - Metalúrgica Maiorino N9 556.305 - A D Schinesck
L: oa. - reg. 376 273
N9 551.499 - Emblemática - 011Ltda. - reg . 376.293.
reg. 376.353.
vc:ii industrial S.A. Ind. e Com.
N9 555.439 - R cireira Vila Galvao N9 562.813 - Wilson Afonso Va149 C51.C10 - Antena, Claves de 3,1"águinas Para Escritório -- el. 9.
lença -- reg. 376.372.
Ltda. - reg . 376.299.
376 "14
- Registre-se com exclueao de nato1515 551.738 - Damoroski & cai. N 9 555.441 - Lojas Cadott Ltda. -- N9 554.968 - Soe. I3enefieerra
jus para instrum.nles musicais.
Alemã - reg. 376.472.
rec. 376.300.
reg 376 275.
Mc. a .
N9 555.092 - Synteko S.A. Com.
N9 555.444 - Irmãos Lourenço
N9 591 951 -- Nortis - Nurlis Li-- . Di,) 551.745 - Aços Finos Piratini mirada,
- reg. 376.301.
Imp. Exp. - reg. 376.479 .
ariiiada -- Soc. NIrd estina de Mate- S.A. - reg 376.26.
N9 5,51.801 - Soc. vini5Cila,
N9 555.449 - Liiniarte Ind. e Com.
riais de Escritório Ltda. - cl. 38.
N9 555.797 - Minnesota Miníng
Ltda. - reg. 376.302:
RagOstre-se cem exclusão de bondai- Ca'eancionse Ltda. - reg. 376.277
and Manufacturing Company - rcv,.
N9 551.803 - Antonioloas Ferreiro N9 555.48 - Hapea - Com. Ind. n9 376.482.
ras e serpentinas. de papel.
e Rep. Ltda. - reg., 376.303.
- aeo. 376.278.
N9 557.223 - Café e Bar Alcés LiN9 591.872 - J-Joirmhx10 - Auto
N9 555.550 - Confecções Sierra, mitada - reg. 376.517.
P. :as Joarmindo Ltda. - 21. - N9 551.321 - Com. e Rep. Iguaçu Morena Ltda. - reg. 375.304.
N9 538.381 - Bracco - Novolhei
Re oistre-se com ex5Pis5o de a i aven- Lat'a. - reg. 376.279.
iN 551.155) - Alfaiaaaria Metró pole' No 555.557 -- Panamer Ltda. Ind. repica Labs. S.A. - reg. 376.534.
ca5 de e5mbio e velocípedes.
e Com. - reg. 376.305.
Mocas O'.a. - reg. 376.2805
57 9 593.347 - Kimono
N . 558.850 - Antonio Tornará a;
155 a35.565 - ind. Eletrônica Ta- Cia. - reg. 3-76.554.
15 ineno Lida. - 51. 33. - Registre- 1\15 552.219 - Helene Curtis Maus- reg. 376.25i.
!berfusk Ltda. - reg. 376.306.
ao na el. 38 para papéis semi-impr esN9 565.868 - Cetnro Comercial
BenefiNo 552.237 - 13 émind
BOS.
Be- Santa Maria S.A. - reg. 376.560.
555.585
Solidor
Ind.
de
9
ciamento de Minérios Ind. e Com.neficiamento
N
N9 558.917 - Farmedicals - Com.
de Madeira
N9 593.348 - Eldorado Ponto Chie Ltda. - reg. 376.282.
reg. e Ind. de Produtos Químicos Ltda..
'n9 376.307.
Bar, Lanches e Pizzaria Ponto
Chie Ltda. - cl. 33. - RegislTe-se No 552.659 - Refincu,a de Petróleo; N 5 taia.610 - Sutter - reg. mi- - reg. 376.642.
na el. 38 para papéis semi-impres- !piranga S.A. - ieg. 46.283. - mero 376.308.N9 558.938 - Cidenia - ComissáN9 553.246 - Calçados Delta Ltda. N 9 555.629 - Comercial .Brigá,
aca.
ria Internacional de Despachos MaMitacia
reg. 376.309.
- reg. 376.284.
N 9 593.184 - SD 3e1m1-13ea ritimos Ltda. - reg. 376.640.
niia Selmi-Dei S.A. Ind. e Com. • -.
N9 565.396 - Carlos Kiefer Ltda.
cl. 45.
- reg. 376.702.
í
Ni59 593.174 - SD Semal Dei
N9 5$3.752 - Fab. Produteis Lai;ex
Moinho SelmilDei S.A. Ind. e Cem.
Para Inds. S.A. - reg. 376.728.
- el. 34.
N9 552.901 - Cia. Qinnliea Rhodia
Brasileirra - reg. 376.764.
Ex-:reEsito de propaganda indeferida'
N9 554.316 - Johensa - Industrial
N9 591.148 - A Sua Publicatacie
e Comercial tda. - reg. 37.767.
DA
Também Faz Parte do Espetáculo •
N9 558.515 - Produtora de Cal
Slide Publicidade Ltda. -- cl. 3.
Tranqueira Ltda. - reg. 376.856.
Notificacdo
N9 553.524 - Alumax Ind. e Com.
Ltda. -- reg. 376.857.
Ficam os requerentes abaixo meuN9 560.245 - Limay S.A. Agrícola.
eionades convidados a comparecerem
e Comercial - ret. 376.913.
• êste eDepar1amona9 no prazi de
N9 560.248 - Com. c Rep. Fabri90 dias a fim -de eletuarem o caga-cio Ltda. - reg. 376.541.
EGULAMENTO
mento da taxa final, de acôrdu com
N9 560.318 - Aço Torsima S.A.
o Decreto n 9 254, de 21 dee fevereiro
-- reg. 376.920.
de (1.267:
Aço Tmania S.A1 N9 560.321
N9 532.579 - Ind. 1Vletaiúrgica Jii- reg. 376.921.
fra Ltda. - reg. ;363.215.
NULGAÇÃ 14 9 2.011I53
N9 566.641 - Frigorífico de JacaN9 532.583 - Consorcio Mecealieo
rezinho S.A. - reg. 376.943.
Naval de Engenharia Ind. e Com.
N9 566.721 - Maria Lúcia da FonPREÇ
Ner$ 8,20
C M N Ltda. - reg. 369.213.
seca Barbosa - reg. 373.949.
N9 532.563 - Ilerac1ig Benne ./ ..
W.560.035 - João Marques da Silrei'. 359.296.
va S.A. de Com. e Imp. - reg. unN° 535.544 - Ciap --- Cem. e Inc.!
mgr() 376.956.
A VENDA
de Arames e Pregos S.A. - reto
! NO 560.042 - João Marques da
369.395.
n9
Silva S.A. de Com. e Imp. - reg.
N9 543.278 - Metalúrgica Prior
n 9 376.959.
Na Godnabara
Ltda. - reg. 376.254.
N9 560.048 - Mauricio Loureiro
Gama - reg. 376.361.
N9 546.282 - Société Rnodiaoeta
SeoNo ae Vendas: Av. Rodrigues Alves. t
N9 560.209 - Agra Pecuária Sa.reg. 376.25 5.
popemba S.A. - reg. 376.989.
N9 546.628 - Société Raochacece.
reg. 376.2 56.
Meneia 11: Ministério da Fazendd
N9 522.510 - Emerann Radio end
N9 546.285 - Société Rhodiaceta
Phonograph Corp. - reg. 37.014.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Posta
a- reg. 376.2 57.
NO 544.972 - Com. Imo. Tremem,bé Ltcía4 - reg. 377.020.
N9 546.979 - Lojas Gamo Rotipie3
N9 522.261 - Maria Virgínia GalaS.A. - reg. 376.258.
Er.- 2ra-sitia
no Patenielrs - reg. 377.033.
N9 548.350 - A Nivaquimica Lapa.
N9 557.492 - Calçados Elecê Ltda.
S.A. - reg. 376.259.
Na sede do U1N
- reg. 377.040.
N9 550.015 - Chevron Clienaleas
N9 530.353 - 'Fiação São Manual,
mpany
reg. .570 2en
S.A. - reg. 377.052.
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N9 560.371 - Ferdinanelo Castel-1 Lubrificantes Unicorn S. A. (titular do Termo no 575.76i)
lano - reg. 77.058. •
N9 560.509 - Wigg S.A. Cám. e
CIB - Construtora Industrial
Ind. - reg. 377.083.
Brasileira S. A. (t itular do Termo
N9 560.551 -- Emprêsa de Cinemas no 563.682).
Indal atuba Ltda. - 5eg: 377.091.
Diversos
No 560.553 - Irmãos Almeida -no. . 377.092
No 432.455 - Tokio Oba. - ProsNo 560.769 - Wyleison S.A. In&. siga-se com as vias 'de fls. 10-12
Yeg. 377.099.
e nom.
incluindo-se a classe 8.
Molvac S.A. EmNo 560.806
Arquivamento de Processa?
reg 377.133.
balag,ens Plásticas
Foram mandados asauivar os
N o 560.809 - Molvac S.A. Emprocessos:
ba'ageris Plástica:: - reg. 377.535.
N9 586.794 - Perfumes Soraia LiNo 560.811 - Yucatan - Técnica mitada.
Ird. da Metalurgia Ltda. - reg,
N9 472.160
Labs. Organon do
no 377 136
NO 5.50.8.12 - Yucatan. - Téenica, Brasil Ltda.
N9 538.859 - Curtume São José
Industrial de Metalurgia" Ltda.
Limitada.
reg. 377.137.
No 589.096 - Carlos Alberto
N9 560.813 - Yucatan - Téenica
Tr ,b,&-"^ 1 r7C Metalurgia Ltda.
• Sperb
N9 589.09' . - Excelsior Peças Lireg. 377.13 s.
NO 560 814 - Yucatan - Técnica ma tada.
N9 58.253
%
- Corep - Com. e
Industrial de Metalurgia Ltda. • Rep. de Auto Peças Ltda
reg. 377.139.
9 567.393 - Bonifácio Marinho
N9 564.138 - Cícero Pacheco -.- deNMello.
reg. 377.142.
No 598.106 - Têxtil Thomaz ForNo 564.258 - The Electric Stoiage tunato
S.
.
Batterv --reg. 377.144.
595.975 - Bernardo Schachter
No 564.447 - Labs. Biosintética e N9
macio Lobo. - Arquivam-se os
S.A. - reg. 377.145.
processos.
No 56,1.193 - Metal úrgica Abramo
Eberle S.A. - reg. 377.148.
No 559.331 Colombras S.A. CoNoticiário
ionteaclora Brasileiro - reg. 377 150.
N9 569.403 - Dr. S. Corrêa da
Oposições
Silva - reg. 377.151.
No 550.857 - UM S.A. Ind. Me- Irmãos Rivera S. A. Importação
cânica e Metalúrgicas - reg. n51- e Comércio (Oposição ao Têrmo
mero 377.179.
mero 768.418 - marca F.:erm.
N9 560.372 - Ind. e Com. de ArGoiás S. A. Construtores da Citefatos de Borracha Ltda. -- reg.
9 7
dade de Goiânia - Oposl ções aos
•
N9 259.905 - Roupas A B S.A.
No 775.798 - Marca Guiá ImoInd. Roupas Profissionais - reg.
biliária.
n9 377.19G.
NO 775.799 - Titulo Goiá
N9 302.960 -- S.A. Com. e Ind.
de Bebidas
reg. 377.198.
Miller Industrial Farmacêutica
NO 569.334 - Anto Peças Juarez
Ltda. (oposição ao Têrmo n o 826.108
Ltda. - reg. 377.193.
marca Vitabroma).
N9 457.889 - Indubras - IndusPincéis -Tigre S. A. (oposição ao
trial . de Refrigerantes Brasília. S.A.
Têrmo no 843.334 titulo Cisne Ti- reg. 377.218.
N9 478.887 - Macarbrás Com. e gre).
Graças & Irmão (oposição ao TêrInd. Brasileira de Máquulnas Car- mo
no 844.658 marca Nsei mal).
tões e Instrumentos Ltda. - reg.
nO 377.221.
American Cynama d Comnany (opoN9 492.805 - Rodovias e Obras sição ao Têrmo no 845.021 marca
Pinol).
S.A. Rodobrás - reg. 377.222.
Cluett. Peabody & Co. hic., opoNO 554.117 - Org. Socia. Cristã
André Luiz - Oscal - reg. 377.248. sicões aos têrmos:
Marca Di,zrolene.
NO 566.550 - Lab. Eut .rapico Na- N9 845.289
NO 845.291 - Marca Erl..r?olene.
cional S.A. - reg. 377.260.
Silk Produtos Para' Propaganda
No 569.988 - Construtora Alves de
Ltda. Zoposi cão ao Termo número
&ama Ltda. - eg. 377.281.
No 571.059 - Ind. d r. Calçados 845.306 marca Art-Silk).
Amer:can Cynamid Comp4ny (opoBaréa Ltda. - reg 377.291
845'940' marca
NO 571.844 - Ugá
De..eira Li- sição ao Têrmo n 9
'Pinlao-Sol).
mitada
Registro no 377.303.
São Paulo Alpargatas Sociedade
Transferência e Alteração de .Nome Anônima, o posi ções aos .êrmes:
fIC Titular de Processo
NO 846.277 - Marca Garcim.ô.
No 846.285 -, Marca :enlymb,
João Albertini (transferência para •Philco Rádio e Televisão Lirmtada
seu nome da marca Intervolks - (oposição .ao Têrmo n o 347.011 marTermo n9 588.147). - Anote-se a ca Trans-Hilco).
transferência,
!.
Kibon S. A. (Indústrias AnnenExigências
ticias (onosicão ao Termo no 847.768.
rêrmos com exigências à cumprir: marca Ubon).
•
Indústri as de Calcados Daclé SoN9 431.172 -- Padaria (, Confeitaciedade Anônima (opostcão ao Terria Gomes Cardim Ltda.
N9 432.444 - Kazutomu Nakano. mo no 848.455 marca Càinfecções
Dac).
NO 439.282 - - Nestlé S. A.
. Multibras - Ir dústria de A oarêNO 415.677 - Lory Berinechi.
lhos Domésticos Ltda. (onosic.ao ao
No 595.634 - Soc. Incorporadora Termo n 9 848.721 marca de emnrésa
e Comercial Santa Helena Ltda.
1VIultinlex 1VIé ratinas e .-"Cquipame5r-os
No 611.132 - Confed-rvrt(;ão Bra- Iernitadal •
sileir.a de Automobllismo.
Inst'''oe'e Adventista de Ensino
N9 611.133 - Confede-ação Bra- (Oposiefliç. ao Tilem-) n9 848.514
sileira de Automobilismo.
marca Dubor).
Ns. 611.130 - 611.159 - 611.100 Vilares S. A. 1-".
- Confederação Brasileira de Au- triais (oposição ao Termo n o 849.1021
tomobilismo.
merca V).
Toshla-Irne S. A. Co". e Ind.
Agriel an. ti-e l-c e-r-a
ll'anela
(junto ao Tê.rmo no 535.475).
mentos Ltda.. 0-

NO 849.247 - Marca Ag'3plan.
N9 --0.248 - Nome comercial Agro
Piar. Planejamento AarLroa Limitada.
. Arbor Agres S. A. Avicultura
(oposição ao Termo no 849.306 titulo
Arconl .
•
(h Mendes Ferrão Reuresentação
S. A., oposições aos termos:
NO 849.563 - Expreseáo Artel
Outro Motivo Para Você Voltar Wgis
Cedo.
N o 849.562 - Marca Areei.
Villares S. A. Participiçõe.s Industrial s oposições aos !:Atnaos:.
N9 949.613 - Marca V--.15.
N O G49.613 - Marca V -16.
Lanificio Varam Sr A. 'oposição
ao Têrmo n o 849.710 titula Canadá
Modas)
Arbor Acres S. A. AVic, gi neirg (oposição ao Têrmo no 849 501 marca
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tada - classe 28 - clichê publicad0
em 18-5-1964 - depositado em 18 de
dezembro de 1963.
NO 625.015 - Rodoleal
Roberto
Pacca do Amaral - classe 32 chê publicado em 18-5-1964 - depositado em 18-12-1963.
No 625.016 - Rodoleal Transportes
Comér,:lo e Representações - Robero
to Pacca do Amaral - classes 21 e 58
- clichê publicado em 18-5-1964 deo
positado em 18-12-1963.
NO C25i017-- Rodoleal - Roberto
Pacca do Amaral - classe 50 - clichê publicado em 18-5-1964 - depod.
citado em 18-12-1963.
NO 625.018 - Italustre - Metalúrgica Italustre Ltda. - casse 5 clichê publicado em 18-5-1964 - dapo•
citado em 18=12-1963.
N9 623.019 - Gaivão - Nazareno
Pedro da Cunho
8
ArenraS'Y .
em 18-5-1964 - depositado
Myrta S. A. Indústria e Comércio publicado
18-12-1963.
(opesleão ao Têrmo n o 350.472 mar- emNO
625.020 - Hali-Gali Indústila
ca Alv:n). IndústrTa de EtAllipaMCW05 e Cal- de Calçados Vahan Ltda. - classe
35 - clichê publicado em 18-5-1964
. (ceosicão
deiras Harcules S.
Termo •no 850.514 marca ITeecules). - depositada em 18-12-1063.
No 625.021 - Caza Fiva
Saima S. A. Indústria e I Cornérclo mando Fiva & Irmão Ltda. - claesas
(oposicão ao Termo no 853.832 mar- 14 e 33- c:iche publicado em 18 de
ca Soimal .
I maio de 1934 - depositado em 18 de
Yinor. e S. A.- Indústf a de Fios I dezembro de 1963.
Metálicos (oposicão ao Tênue nú- ! No 025.022 - Andrade de Almeida
mero 851.199 marca Dienie'ree:).
& Cia. Ltda. - Andrade de Almeida
NO 020.a21 - Kerne(/' - C2 f é Le- St C:a. Ltda. - clichê publicado em
gítimo Ltda. - cl. 41 clichê pbl. em, 18-5-1984
- depositado em 18 de de13-'5-5961 .
zembro de 1963.
No 625.001 - La Vie Ec Rose N O 625.023 - Tecla Brasil - Mário
Bar e Restaurante La Vie En Rose
Ltda. - cl. 41 dedositado em, 18 Ferreira da Cunha - classe 33 de dezembro de 1963 - clichê pbl. em clichê publicado em 18-5-19E4 - depositado em 18-12-1963.
18-5-1964.
NO 625.002 - àa Vie Em . Rose - N9 625.024 - Farmácia Colombo Bar e Restaurante Ltda. - cl. 42 - Clóvis Colombo - classe 1 - clichê
clichê publicado em 18-5-1964 - .de- publicado em 18-5-1964 - depositado
em 18-12-1963.
posi tado em 18-12-1963.
No 623.025 - Farmácia Colombo NO 625.004 - Bar e Restaurante La Clóvis Colombo - classe 2 - clichê
Vien Rose- Bar e Restaurante L9, publicado em, 18-5-1964 - depositado
Vis Em Rose - depositado em 18 de em 18-12-1263.
dezembro dè 1963. - clichê pub licaNO 625.026 - Farmácia Barreto do em T8-5-1964.
Orlando Zaniboni - classe 1 625.005
-*Boite
La
Vie
em
Rose,
NO
- Bar e Restaurante La Vie Em] che publicado em 1.8-5-1964 - depOaiRose Ltda. - classes 33, 41, 42, 43 ado em 18-12-1963.
NO 625.027 - Farmácia Barreto
e 44 - clichê publicado em 18-5-1954.
Zacibono - classe 2 No 625.005 - Boita La Vi e Em Rose Orlando
publicado em 18-5-1964 - dep,o.
- Bar e Restaurante La vie 13.5m Rose elle
Ltda. - classes 33, 41, 42, 43 e 44 - sitado em 18-12-1963.
clichê oub l i e ado rn 18-5-1964 deeosi- , No 625.028 - Farmácia Sagrado
I Coração de Jesus - Januário TheockS
tado em 18-12-1963.
- NO 525.006 -- Bar e Restaurante
ro de Souza - classe 1 - clichê pg.
Vie Em Rose Ltda. - Bar e Restau- I blicado em 18-5-1964 depositado era
rante La Vie Em Rose L'da. - cli- 18-5-1054 - depositado em 18!2-l963,chê publicado em- 18-5-1964 -- depoNO 625.029 - Farmác:o Sagrado Cositado em 11-12-1963.
ração de Jesus - Januário Theodor0
No 625.007
La Vis Em Rose
de Souza - classe 2 - clichê publiBar e Restaurante La Vie Em Rose cado em 18-5-1964
depositado UI
Ltda. - cl asse 43 - clichê publicado 18-12-1963.
No 625.030 - Farmácia São José em 18-5-1964 - depositado e m 18 de
da-amber) d e 1903. - cl5hô -a o no Aylo Antenio Junco - c:asse 1 - clio
termo n o 625.001.
ohé publicado em 18-5-1964 - depo.
N9 625.003 - R M C -- Ronald Mil- citado em 18-12-1963.
ler Conwav classe 46 clichê riucIi-j NO 625.031 - Farmácia São José
cado em 18-5-1964 - depositado em' - Ay:o Antônio Junco - classe 2 18-1 2-5 963.
clichê publicado em 18-5-1964 - deNo 625.009 - Montebranco - Agên- pe.s.itado em 18-12-1963.
cia Montebramco Comércio e Turismo No
625.032
- Lua de Mel - Enxo.
Limitada - classe 50 - ccbd publi•
e Mel Ltda. - classe 37
cado em 18-5-1964 - depos i tado cm
clichê publicado em 18-5-1964 - de18-12-1963.
positado em 18-12-1963.
mo - Alfredo Mole ti - classe 41 clichê publicado em 18j NO 625.033 - Braránar - Gráfica
de maio de 1964 depositado em 18 del Brazimar Limitada - classe 38 clichê publicado em 18-54954 - deda-emb.-o de 196o.
N9 625.011 - SI:m
Representacêes positado em 18-12-1953.
Sion Ltda.
classe I clichê putl(- N° 65.03 - onaik-Plast - Mo•
cado em 18-5-1904 - depositado em nark-Plast Indústria e Comércio
untada - classe -20 - cliché publica18-12-5961
No m.012 - Ouro Verde - Exper.! do em 18-5-1964 - depositado em 18
de
cle7erribro de 1963.
tadora Ouro Verde 9 A. -- lasse 41'
NO 625.036 - Ariston - Estampa-,
clichê publicado em 58-5-1934 -- deria de Tecidos Ariston Ltda. -- classe
0,e-,.:1-1° em :18...19_1062
No 695.a l 3 - rxp ortailwa Onto 23 - clichê publicado em A-5-1964
Vezd a S.
- clichê pub'icado em depositado em18-121763.
le--5-1224depoWado em 18 de deNo 625.037 - Ambra - Plásticos
de
I ^5nbra S. A. - classe 28 - clichê
1933. Fel-erl) - Falsar/1 In- piblicado em-18-5-1964 - denositfulo
'LcIu
l''''',sticos Limi-' eu. 18-51964 - depositado em 18 de

•
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(skeerribro de 1961 - depositado ara toe publicados em 17 de junho do
O: .renoro da 1533.
1938 - Fica retificada a data do de_.? Et'a .03'1 - Ambra - Plásticos pósito: /9 de dezembro - de 1931.
ira S. A. - c'ase 28 - clichê
Teimo: 135.521 - Requerente:
eeteelcade eat. 16-5-1954 - deposita- Roussee-Uclaf
- Pontos publicados era
12-1.2-1933.
1 -7 625.033 - 'Plásticos Ambra S A. 8 cie janeiro de 1932 - Fica retio ti ulo: Priviiégio de InvenArnera S.A. - clicoè au- ficado
Novo processo de saponificaçao
'e • eiee era :1 8-5-1954 - depositado ção:
dos éste_es oigânicos de saponificae:ao:2-192E.
çeo dos esteres orgânicos de aldeais
62e.239 - Casa Eny - Casas em 17 de certos 19-Nr Esteroides.
le a - S. A. Gemere:o de Calçados Termo: 136.803 - Privilégio de ina'etee 33 - c:ichê pubEcado em 18
Neivo processo de prepalaçáo
oto m reo de 1954 - 'depositado em venção:
do Estradiol - Requerente: Rousseldcoembro de 1963.
Uceaf - Pontos puolicados cai 28 de
N o 6e5.010 - Fantasia de Açúcar tevereiro de 1962 - Fica retificado o
a- Ccees Confiaoça S. A. Indústria einal da prioridade: "depositado na
c Comercio - casse 41 - clichê pu- ..aepartiçáo de.Patentes da Fiança, em
e)- 3ado em 18-5-1964 - depositado 19 de março de 1961, sob o n9 854.251.
• 1C-12-1963.
Termo: 138.081 - Privilégio de In625.0'11 - Fantazias de Açúcar venç
e o: Processo para a preparação
lccos Conaanea S. A. Indústrla de c.a:are de ácido pirocarhônico e Comércio - c:asso, - clichê pu- Requerente: Farbenjabrikan 3ayer
-e..cedo em 18-5-1964 - depositado Aktiengesellschaft - Pontos publicaer, 18-12-1233.
dos em 13 d3 abril de 1262. Fica reN9 6:5.0l.2 - Brasifer - Brasifer Oelicado o In erior do ponto 3: tri-nCemarcial de Ferro e teço Ltda. - butilamina, N-dimetil-ciclohexilemina.
Termo: 110.503 - Privilégio de Inc..2.-ze 5 - clichê publicado em 18 de
ratio de 1254 - depositado em 19 de venção: Articulação esférica e aegular flexível, própria para sistemos de
.rlee tznbro de 1965.
.N9 625.043 - Rama Importação „Jarras articuladas de 'veículos motoriezr, erreo e Representações Ltda. eados - Pontos publicados em :.7 de
clarse 60 - clichê publicado em junho de 1963 - Fica retificado o
requerente: A. Ehrenreich te Cie.
c]r -m ero de 19E3.
N9 625.e11 - Fregua - Indústria
eeérmo: 141.528 - Privilégio de In11etrica Fragua Ltda. - clichê pu- venção: Aperfeiçoamentos em embrearollezdo em 18 de maio de 1934 - gem de roda livre - Requereote:
Paulo Adolfo Zeyner e Estevão Kis
dit ee si'ado em 19-12-19E3.
N9 625.0:5 - Guaeeva - Livraria - Pontos publicados em 17 de junho
• ape'aria Gleapeça Ltda. - classe de 1968 - Fica retificado o interior
30 - cl ichê publicado em 18 de maio do 19 ponto: "envolvendo uma pçea
dc 1924 - depos i tado em 19-12-1953. sextavada provida.
Termo: 138.524 - Privilégio de InNo 625.047 - Magni So- venção: Aparelho Distribuidor de
ciedade Comercie.] de Mánuinas para Adesivo - Requereu e: Jacob Sin.=
acritório3 - Ltda. - classe 17 - eeambcrian - Pontos publicados em
ceceio publicado em 1 3-5-1964 - de- 17-3-68 - Fica retificada a. data do
pa- i tedo em 19-12-1963.
lepósito - 27-4-62.
N9 625.018 - Visite em Cidari a
Desenho ou Modelo Industrial: Nôva
Soe-ão de 'Brinquedos - Cidari -.- Modêlo de Solado - Requerente: São
1.'r rdas e Tecidos. Ltda. - classes 22, publicados em 2-6-68 - Fica eetifi23 c 19 publicado em 18-5-61 Paulo Alpargatas S. A. - • Pontos
deeositado em 19-12-1933.
aedo o têrmo 165.313.
N7 625.049 - Bons Nre5cios - ImoTêrmo: 164.542 - Requerente: AnoLliria dos Bons Negócios Ltda. - lônio Barbosa Pereira Jr. - Desenho
ce' r,oe 33 - clichê publicado em 18 de ou "maio industrial: Neivo modelo
ereto de 1651 - depositado em 19 de de solado de calçado - Pontos publiair-mbro de 1953.
ceos em 6-6-68 - Fica retificado o
N9 625.0r30 - Jóia de Mairiporã - interior do 19 Ponto - de uma pnrçác
'atia Jó i a de Marieorã Ltda. - de sola.
o'es-e 13 clichê publicaeo em 18 de
Requerente: Molins Machine Com
-5etiree de 1964 - depositado em 19 de pany Ltda. - Privilégio de Invenção
ele --taro de 1963.
Aperfeiçoamen'os em ou relativos à
N7 C25.051 - Produtos Cinemato- aparelhos para a fabricação de cigarge e:ico Camoonez - Arnaldo Vieira ros com boquilleas - Pontos publicaCarreaa - classe 8 e 32 - clichê pu- i dos F-3-37 - Fica retificado a) termo
kd i oacio em 18-5-1964 - depositado em n9 138.537.
Têrmo: 187.522 - Privilégio - de In1T7 625.052 - São Cristóvão - Hos- venção: Aperfeiçoamentos em eesa.s
are. : 1 e P.Paternidade São Cristóvão eibradooas - Requerente: Werner
- Pontos publicados em 2 de
E. - carta 10 - -clichê publicado ariest
fel() de 1968 - Pica retificado o inem, 13-5-1981 - depositado em 19 de terior
do
19 ponto: "uma placa vibra(cir----'70 de 1953.
tona e um vibrador eletro ma,gnetico,
No 625.053 - Ragil - afaga Indús- caractrrizado pelo" - Têrmo depositria de Calcados Ltda. - classe 36
'ndo em 3-3-1967.
publ icado em 18-5-1964 - deTêrmo: 138.828 - Privilégio ri.er--neo em 19-12-1963.
-noção: Processo de Granulação -N9 625.054 -Marwl
Marwil - Requerente: Eletrokemisk S. A. ria e Comercio de Plásticos Li-.Pontos publicados em 2-7-68 - Pica
ãmrada - claese. 11 - clichê pubh- retificado o 1 9 e o 29 Pont): melaço
ar. 'o em 16 de maio de 1964 - depo- ou outra substância dotada de proBit- d o em 19 de deeembro de 1953.
Priedades aglutinantes à carga pul-eN9 C25.0l5
Catu - Catu Adml eulentes, em quantidades: Última Fase
sendo de cêrsa de 1509C.
raeão e Participação Limitada
ekrzo: 33 - •chiche publicado em 18
do maio de 1964 - depositado em 19
Notificação
de dezembro de 1963.
Ficam notificados os requerentes dos
119 625.056 --Marwil - Marwil expedidos em 1967 °bela°
l"ert ..fistria e Comércio de Plásticos U- certificados
mencionados, a comparecerem a Aste
I-et -e :ia - classe 28, clichê publicado Departemento, no prazo de noventa
cri 38 cie maio de 1964 - depositado (90) dias, a filai de efetuarem o pagaem 19 de dezembro de 1N3 - -tliche mento da laxa final de acôrdo com
tenro ri9 625.054.
o Decreto n 254, de 28 de fevereiro
ue 1967, e deterrninacão da Porteria
netc20
ifi
:1 de Pontos
n9 8, de 7-6-68, do senhor Diretor 'ele
n9 135.070 - Priviléwo de ral do De neetnenanto, publicada no.
'n^ãO Ap eafeicodmentos em ES
ria Pronta - 4- 4 e 1- a --" ie
e r!7'..
erro e comooeleões Ferro mero 111, d .:31_5_199, a fon ae t
ea.._tot.e
WOlderaW 3ia1ta02
Pon- der az Transferências solicitadas
• S. Ge
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Patentes Expecljdas

N. 132.650 - Prod. Qu m. Guan
ny S.. - Pat.
.48/ .
N. 133.660 - • Puritan Compross.d
Gas .Corp - Pat.
id. 1ea.145
ivIorris Lo
corp. - cat. 77.4o9.
N. 135.9e0 - EstanIslau Minikoo
wati - ra:. 77.491.
N. 135.102 - llcicy fi rancisco 4:13
Costa - Pat. 77.492.
. 1J/
Du Pont de
Nemours ~d. Company - eacento

Rd. 131.097 Societe Dcs Usines 1
Chimiques 11rone-1-o:ti1em - Patente
i7.458.
i. 136.366 -_ Ciemens
August
Vo.gt - Patente 77.4/9.
IN. 131.203 - J. R. Geigy S.A.
- rate )/.4e2.
N. 13i .9u - - Prod. Alimentícia
Adzia S.i. - Pat. / .483.
N. 152..38 - sarbeirmcn Bayer
Aktiengesesscnalt - Patente 17.481.
id. 132.192 - lhe vires.oue Tire
156.224
AMP Incorp. --a
Ruber company - Pat. 77.a8.).
Pot.
.‘1›-s,,
IN. 132.4z1 - Process E.vaitiation
▪ .
Denco A. G. - Pa-'
And Development Corp. - Patente taloa 7 /.5> .
77.486.
▪ . leu .. 19 - Folha
Packaging
N 9 4'5.089 - Laboratórios Keto- Co.p - ai. 77:49,
bile-moco Laia. - Reg. 3a9.M3.
- w. Podmore Ano
N9 491.2'2 - Quana.a Argentina Sons Liai,ei c bliaaam Lou.ton Ltd.
- Reg. 3eu.eo1.
N9 41.286 - E. Quemica Argentina
IN.
- rirei. Jose dos Reis
S.R.L. - Reg. 360.1299.
- ret.
ale9.
w1.294 - R. eguinlica Argentina
IN.
- Roberto Joppert MarS.ki.
•-• Reg.
J.
tin - rat. ,t .buu .
Ne ,se5.303 - E.ieuialica Argentina .
loo.t.ma - ivietaleag;ea Bar So- Reg. 360.a43.
caoaue
N9 52.9.1iU - R. Lia. karnaaceutica
9a.oao
latuwail coip. -....gamai ao Brasil S. A. - Regos ro Faieute
ao oolaaiu.
L. Ja.a .1/4/y / - l'rancisco Lanhos
No Tho.S.J4 - R. Cotermaqui Coas. açoes, 'aerraplenage me iviaqiiinanos - rat.
N. atei .91u - Pernaudo Pela) Leolacta. - Reg. 3,1.388.
nauta :),Inuactd, - Pat. I/.).31.
N 9 3/6.9e3 - R. Cooperativa Agrlcoat oe coaa - Reg. ae1.a51.
N. 11/J.993 - Pedro kiavalLi
lao oz2.1ta, - R. aimaoa isuernberg Pat.
S;
- Reg. Za2.31)/.
- Giuseppe Feljciano
39 b12.',31 - R. rioutitos de TouIN. liú. t, 4 - Apoiônio Maiatesca
eatior Latha'a Ltaa. - reeg. ae2eato.
L'io 40..0
- st. haeuiu
Lua 114.1e ta t.) e Limem) J../Agost.no
dos S. A. reoelutos Faionacemacus
- eat. , I.li-(J.
eg.aea.ettU.
119.õ - Pharmaseal Laboraat.
N. 517.749 - R. Ag robrasil Em- toiles
N. 124.24a - bLuitgarter 5 Co.
362.
preencementos Rurais S.A. - Reg aro
id.
- ueu.ges Perriser N. 536.659 - R. Labo.aiúrjo S.ta- Pai.
tético Luta - Reg-stro
. À Z' d
- J. R. Geigy S.A.
id. 516
- s. Laimató.io
- ret. I .545. •
bra S.
- Reg. 363.59/.
N. 130 .5a 1 - Societe Anonyme
N. 544.083 - R. Piazotto t.:2 Cia. Anore Citroen
Pat. 71.546.
Loa. - rec g . 363.424.
N. 133. Loa - Caiu
N . 516.4./2 - i. /11111Ienticia SanVenoso
e Zere,ma À . erre.ra Venoso nolo ta cruz Ltua. - Reg. 1)3.361.
rat. I
N. 515.912 - R. Doa Bater . 1i.t3 - Nicolino Guimarães
Inc. - Reg. 363.o69.
Moreira - at. ? s/ .518.
N. 428.504 - R. Ind. Nacional • N. 135.633 - Othmar Resch
de Aços Lalinnados mal S. A. Inaisa Par. I/ .:)Já.
- Reg. 5a6.153.
N. :o Á. .1 .a) - R. Perfumes Coty
N. 107.101 - Wilson Gomes Teia
xe,ra - rat. 77.5).S.
S. A.B.
iecg. 364.424.
IN. 112.u3u
Z.)caueres Ferdinandd
N. 521.139 - R. Perfumes Coty e U.to s
- Pat. il.a)6.
S
- i(C g . 364.42).
.q .,../:•/ - Schanubz:g..r VVell
N. 521.822 - E. kirasildo Indústria Su,veyma carp. I, .1.53.
e ‘...Gme,clo Ge ReLrigeração iada. Monsonto
(,ompany
Reg. 364.626.
•// -5)9.
IN . •

lelltr

N. 523.889 - R. duo:nimba Administraçeo a Representações Ltda. Ueg. 365.00.
i 'i. 111./4 - R. Rol.nipex Centrala
Hancilu Zagranicznego - Registro
. b34.
julho de 1958.
Notfiica
Ficam notificados os requerentes dos
certhicados expr.didos era L6/, Abaixo
meneie:meios, a comparecerem a este
uopartamento, no prazo de naveata
(:)u) d,las, a Lia do ete.tuar o pagamento da taxa linal, de acordo azan
o Decreto n° 254, de 23 de Lvereito
cir 19ti/, e cleterminacao da ortaela
n' 8, de "/ do junho de i. d
enl.:or
rz:c.:
cio L
na 1:
• .ai tiv III. de ,5 Ele ¡I aula a, de
•

N. 116.1J3 - Nu-Swift Limited Pai.
N. 121.J84 - Sebastião Messerschmidt - 1-ai. 7/.563.
N. 124.3/2 - loVIG Corp. - Pat.
77.1/66.
14. 125.134 - Hazelett - Strie Ceeilng Corporation - Patente numero
14. 125.261 - Alfredo Simões Tremoço 77.553.
N. 127.534 - Frcder:co BirnstizI Pai. 71.5n.
N. 123.192 - Aldo lagliaferri Pat. 7/.5/2.
N. 123.3'10 - Ambrósia Caria i] _Par. 7/.513.
N. 123.795 - Fausta Mariani r..t.
ri. 123.111 - C...neral
Inc.
Yat.
.5470.

DIÁRIO OFICIAL

Quinta-feira 11.

Julho de 1968 3007

(t":,e,,;ão III?
•gera

•

•••nnnn,.

Mod êlo rnclustrial ) W 152.627 - Ind. de Papéis de
125.575 - Fe-iinando Gatti -I
:Arte José Tcherkw- --y S. A. - lat.
Pat. 71 .659.
e cnReD ng Milik
N° 137.97a, - Aristeu Catto - 06.423.
N° 134.6
22- ecr
Pat. 06.388.
search Cofp. - Pat. 77640.
N° 152.628 - C. Affonse Com. de
N 9 1.226 - Lasarriturri S. A.
9 135.539 - 1Viaurice Mo. Papais Ltua. - Pr.:. 06.424.
In. e Com. - Pai. 05.590.
Pat. 77.641.
N° 158.063 - Cera:laca Sani4ria
aaclzsivos Ader
N° 150.335
9 133.074 .-- Powers Wire Pro- Ltda.
Porcelite S. A. - Pr a . 06.426.
- Pat. 66.391.
ducts Company, Inc. - Pat. 77.642.
N° 109.441 - Lorenzo Loretizettaa-a
Chafic Arrelio Cury
N° 151.419
1\1" 85.427 - Heinr.ch Lieb
Pat.
Pai. 05.427.
Pai. 66.392.
77.644.
1\1° 163.459 - Mac. Ind. Estana)oa
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N° 155.795
- tec Ltda. - Pat. 65.429.
N 9 94.492 - A. Verardi ei filho
..
Ltda. - Pat. 77.645.
Pai. 06.393.
N° 163.907 - Rexall D:ta- And CheN° 156.420 - Técnico Mecânica
N° 100.114 - Szlm Soc. Equ:p.
m:caal Comc2.ny - Pat. 06.930.
Pat.
06.394.
Bristan
S.A.
de Lab. Modernos . Ltda. - Pat. núN° 163.557 - Sparry Rand Corpo.
mero 77.647.
N 9 157.963 - Wang ("min - Pat.
rat:on
- Pai. 03.a31.
N' 104.541 - Mec. Cornepre Ltda. 06.53
N° 163.6:3 - M. R. S. NlanuN' 1'57.964 - Wang sa-aeirn - Pat.
- Pat. 77.648.
fac uring Compariy - Pat. 06.432.
N° 116.038 - Spama Soc. Paul:sta 06.396.
- -Ceramica Sanitária
N°
158.062
N° 163.720 - Dr. Luis Francijco
da Maq. e hquip. Ind. Ltda. - Pat.
Porceate S.A. - Pai. 06 .39/ .
Patarnostro - Pai 66 4.33
•
•
77.649.
153.910
Opallustres
Ltda.
Ma.ia
da
Conce:çao
163.872
9
Nv
9 113.504 - Glyco-Metall-Werke
Vidal Mo.eira - Pai. 06.434.
Daclen b Laos G.m.b.FI. - Pat. nú- Pa. 06.33.
EtcNa 127.505 - Inelbras
mc:o 77 .650.
Hermann Frank
Nv 13/.4:4
13:as. Ltda. - Pai. 06.495.
Pat. 06.436.
9 121.562 - Un:ão Mecânica Ltda.
N 9 162.343 - Bad.arte Com. e Ind.
Cláudio Mita e Silva
N' 149.005
Pat. 77.651.
de Aiteiatos de Vidro Ltda. - Pat. - Pai. 06.437.
N, 129.461 - Raj Kochar - Pat. 06.406.
N. V.
N° 151.164 - Domingos Gonçalves
•
N. 132.553 - International Harves- 77.653.
Ind.,
9 162.504 - Pado S.A.
- Pai. 06.433
ter Company - Pat. 77.596.
Com.
Imp.
Pai.
06.40/.
N° 129.462 -- Sebastian MessersJerônyrno Ventura
N' 152.625
N. 1.34.u/0 - Rousse' - Uclaf - chmidt - Pat. 77.654.
Nv 162.735 - Jolo Baruf.[aldi - Pat. 06.439.
Pat. 77..a9/.
N° 131.912 - C-. Vau Der Lely Pat. C6.:08.
N. 134.102 - Roger Ludovic W1- N.V. - Pat. 77.655.
9 152.686 -- Ind. e Ccnn. de Fada9 163.025 - Hispa - Bras. FerItrant - Pat. 77 .598.
tico c Arte.atos de Metais Bonaantio
raram
aria
e
Plastic°
Ltda.
Pai.
N° 109.326 - East:nau Kodak ComPai. 06.40.
Ltaa.
N. 134.567 - Simplex Loock Corp pany - rat. 77.6E0.
06.410.
N°
152.903
- Herman S.A. Ind.
N°
139.547
Sabety
Grassiani
- Pat. // .a99.
9 127.699 - Rousel-Uclaf - Pat.
e Com. - Pai. 06.441.
Pai. 06.411.
N. 13a.3// - W. R. Grace G 77.661.
Co. - rat. 77.602.
N° 131.303 - Ind. e Com. I.N.C.
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Pat.
77.663.
Ltd. - Pat. 77.664.
N° 134.910 - Hubert° de Marchl
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Cher:11i - Pai. 06.443.
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Pat. 06.414.
N. 86.162 - Waltei Gayer Athay- Pat: 77.664.
des - Pat. 77.606.
N° 147.723 - Joau P. Rodrigues
Nv 158.368 - Gunther Treudt 9 139..314 - Saad & Cia. Ltda.
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Pat. 06.415.
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Pat. - Pai. 06.445.
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06.418.
pany - Pat. 77.609.
N 9 155.211 - Ge:mar Schempt ie
9 162.784 - Antônio Serrano Ol- Hélio Severo C.har'aak - Pai. 06.447.
N° 137.907 - Cardwell WestingN. 125.172 - Vamey Eng.neering
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06.419.
housz
Company
Pat..77.668.
Corp. - Pat. 77.610.
N° 155.551 - -Dr. José Geraldo
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Hermorion Limited 138.5/0
N. 126.655 - bac lsac - Patente
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i Pat. 77.675.
77.612.
N° 158.08 0
. - Saneia Maria Gana
N° 133.117 - Francisco Macedo se!Ischaft - Pat. 06 . 420 .
N. 135.710 - Rene Joseph Eagene
salves
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06.450.
Fe_toso
.aat.
77.669.
josy -- . Pat. 77.615.
N9 145.214 - Hero:hides Strada 9 158.341 - Theophilo de Almel'a
N° 138a/63 - Leopo:clo Packer e Pat. 06.421.
N. 136.374 =. Shall Internationale Max Hilar_us Wilkz - Pat. 77.670.
da - Pai. 06.4f 1.
Rcsearch Maatschappij N. V. - Pa- i
9 141.6:8 - 'fhe Gillette Com-1
N° 158.963 - Hélio Barros - Pata
tente 77.618.
pany - Pat. 77.671.
I
06.453.
N. 135.3/8 - N. V. Philips'GlociFUNDO AERO VIÁRIO
N° 112.572 - Armour Pharmaceuti- 1
N 9 159.615 - Campana S.A. Ind.
lampenfabrieken - Pat. 7/.619.
cal Company - Pai. 77.673. '
• Artefato.; de Borracha e Calçados --.
E
N. 136.460 - Fab. Italiana MagN2 1C0.598 - Eaton Yalc b Towne
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troniche I.M.E.
S.p.A. - Pata
RIO NACIONAL "
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lagens Ind. Ltda. - Pat. 06.456.
pany - Pai. 77.969.
N. 136.765 - Monsanto COmOny
No 160.120 - Denis Jean Laca.,
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vanne - Pat. 06.458.
Pat. 77.970.
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N 9 160.122 - Denis Jean Laca"
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N9 160.383 - Ind. de Artefatos de
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N. 131.445 - Paulettes Gouin
Pat.
j. R. Geiyg S.A.
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PATENTES 15E iNVENÇÃO

1

3.7uUltcadto que se Sai de Wird° com o art. 95 do Código da Propriedade industrial (Decreto-leiI' 903-45), em tece do que ficou resolyido 'ao

fiem 4 do portaila g4 73 de 4. de outubro de 1967 do Diretn--"sral

TÉRNIO N. 137.798
De 8 de abril de /982
Elmarlo Company.
l
ocal:
Est.
EL 17U. — Privilégio
,r
14 invenção.
' — Aperfeiçoamento em cardito de reator e aistema para cnrequer...mento de lâmpad.sis de dezarca gasosa.
'O que a requerente reivindica como
divo 4:
1, Aperfeiçosunente em circuito de
calor.. e a.stema de min-aquecimento
•e ilanpatiaa.cut cleaaarga iiiama. acuo um c4rcuito reator t 4bailast") pa,
a, a parcela e uperaçao
pei3 me; oas uma lempaisa nuorésoente á valos uiveis de inteusidarie luminosa
~ida por uma lauta de correi.
'e alterdada era conjunto -com um
!muito. de comaado é maneara e de
•,ntrele de fase adentado para ligar
In .iado da adinentaçãa de corrente
amuada em circuito com uma liana
la malna de coxeando e magma
,-"Switching network a a um ponto
aedeterrainado de cada meio' ciclo,
dto circuito regar sendo ratractert-ado por compreender -uni primeiro e
%aludo lide terminal da entrada .pao, ligação a urda fonte 'de corrente
ltertiada, um transformador de alta
estância tendo uns enrolamento mijaria ligado a ditos lidea telatinals
entrada, uni enrolamento semeado de alta reatem:ia de fura, pelo
ienos um lide terminal manobra
ara ligação al linha de malha de ma.
abra, um tape provida eni dito ene/emento secundário e dividindo dito
eretamente secundário em primeira
arção e segunda porção de enrolamento, dito lide terminal de manobra
- tudo ligado a 'uma ponta de dita
*acta porção de coro/emente. um
epacitor ligado em circuito com a
gra ponta de dito enrolamento
&aro e Um de ditos lides de
do menos dita primeira perção de
'tratamento e dito capaCitor ferindo um circuito reirona‘nte sob
medições. de eirculto aberto para
er unia tensão trautearia para
to Ignição
Igniçãode-dita lâmpada e
p segunda porção de dito enrolatento tecimdário aumentando dita
Mello transitória por. - 044 oriato,
ransformadora.
d. Um aperfeiçoareento; conformetencionado ao ponto 1. supra, tendo
ibt circuite reator para operar e
Mit Pelo Menos Urda lâmpada /Mormente de uma fonte de corrente alertada é para uso em conjunto com
ma malha de comando e manobra e
entre% de fase Parat taaPtado _age;
entreter em cada mele ciclo a drdilação de corrente atada do lado
ao aterra& da fonie
alimentadora
ara unia linha de andu de roam_
rea, dito circuito 'reator senda carac.
gizado por compreender um par de
ides terminais de entrada pára ligato , a uma fonte) de Corrente atterla, um transformador de -alta macia tendo unt enahlanitinto irrtintl-;
E ligado a. ditos lides terminada de
Orada e um enrolamento secunda.
to - acoplado indutivamente com o
~ó em um nficleo magnético, dl1 enrolamento -mem:Mário 'sendo dld° em uma primeira porção de
ColdlneOto .0 IMA segundo porção
C enro1itinent0. uni orniimr0 circat:
inclagndo. um par de +Mas de sal.
' para ligar a salda de dito transa/6dd de alta réatânole com dita
,Nãeneral

lâmpada, 'um lide terminal de inana. Ide a ditos 'lides terminais de entrada citar ligado .em circuito com a butri
bra para ligação Dom a linha da ma- e um segundo enrolamento acoplado pOnta de dita primeira porção e dito
lha- de ~mora e kautrôle de tese, indutivamente con; O Mesmo etibre primeiro lide de sai" peao manias
Urna Ponta de dita Pra:cetra Porção um núcleo magnético; um primeiro dito eapacitor- e dita- primeira piamo
ao enrolamento sendo na uta em clr- e segundo lides de soada Para' ligação de ernWamento de - dito enrolamento
cinto com dito lide ttalrainaL de Mar a uns par de. limpadas fluorescentes; a:acuadas:a formando um circuito . res.
nobre a um sendo melo de circuito um capacitor de Partida ligado !em_ sonante durante o funcionamento -kob
incluindo pelo menos . capacitar circuito cem
segundo lide .-de condições de circuito aberto pára ar
ligando a °atra ponta de dita primei.. salda para ligkião a uma -de ditas sim ser provida uma tensão trantilona
provocar
ra
do Prção
como um circuito
'frcaL
ulam
pesa
." a
to au43
rssoan
e n‘ailttea° '.
primeiro
lidecom
de idde
er re-131114°
de
ligado
-- cirou
em
dito ' ditas'pare
Amoedai durante
cada mito
prover urna tensto tranaltória
"
-e
primeiro
lide
de
entrada
dito
se•
cido
a
balam
níveis
de.
intentadade
conctições 'as circuito aberto duraute- agrido lide oe salda sendo ligado em
o sunommunento de dito uculto circuito cem uma Ponta
de dite' eu- o . e: Um aperfeiçoamento .cdriforrae
Miando a corren
te élicada
ap
a dito
temam). de manobra Para tlue aosan demento secundário; um lide tenni- mencionado noa ponteit-a, e. 5 supra,
dita lainpada- seja ,eánacia 'domina nal de Manobra ligado com a autra tendo o divirto reator descrito no
cada meio ciclo para operar alta:4~ Write de dito enrolamento Secunde- Poli.% 10 -caratterizado; pelo fato rie
tiramento daa-iajapada a uataaa m- reá; um tape' má dito enrolamento , que um resistor é ligado a tate se.secundário d:vidindo dito mirojamen-1 gunao - lide terminal de manObra. e
.
veis -de intensidade i nainosa
Z. Um aperfeiçoamento. conferi-O Ito secundário em - primeira e segUnda dito •primeiro 114 de salda de ,modo
mencionado aos lionras 1 a 2 supra, porções de enrotaliento;• um reator a provee corrente de retenção pa
tendo um &cinto eator para a par.. e um capaeitor ligados eia circuito dites retificadores COribUladba a
tida e tramonamento de pelo nienos série com ditos primeiro e segando te o. perlado de -itinizaefoi das lampa.
uma lâmpada auorescaute a vetam Lides de micta; um tape em dito leu- dm. e para- mearei uma ação de avia
nivela de Intensidade luminosa e para ter ligado ca l circuito eaan dito tape são de tensão de modo a • imitar a
que em cOnjuup0 .,oal um , circuito de em .clito enrolamento secunda,to, tiCo tensão: que aparece nos .retificadores
tomando e manobra °contrais dele- tape dividindo dito reator em 'primei- controlados
durante O lenalcillamenle•
sequee eroPrega retil Mirres contra-- to a mundo enro'amento; dito p .- 7. Um aperfeiçoamento
conforme -*
.ades atiapsaum para craitrinar In enuaenittim
a
r
p
a
r
t
e
nado
c
tre
•nos
ttatee t 148 asuAr
ra,
attop,xrea
M
o
arte
t
e
rtruni
d
i'
t
o
torvai° de coadução 'de corrmitOe de
lado não-atearado as 11 ditação
'de dito reator
'
e dito capacitor for- tida e funcionamento de pelo menos
energia para unia tinha de palha de mando todos 'um
carente reasmourre uma lâmpada fluorescente- a var
vários
manobra , oiro J .rctura reatormudo
- 1vais de , intensidade - luminosa -de
circuito
aberto d - u- nivela
caracterizado por "OMPTeellder UMsob. , condições de •*
primeiro e segundo lide terminal de rente o funcionamento de dito , cir. nana fonte de oogente. alternada.-~ .
entrada' para ligação a dita Imite de culto para que com isso uma tensão conjunto com um circuito de manoçorrente alternada,.tun tranatermador transitória seja desenvolvida •quando. bra e de .. cot/trine de fase adaptado
de :ata reatânc.la tendo um enrola- lt Condução da corrente para dito • • e para ligar um lado da .tonte de atormento primário ligado 'P •UtN,. aos „terminal . de mandage. seja apicada rente Alternada em circulo com uma
de entrada ,um earoatmente -semus- para- provocar a re-ignição de - eito linha de malha de manobra a um
darto acoplado inclusivamente com o par de limpadas durante cala meio .Ponto Predeterminado em cada mele
mesmo sebre um meato magnética,' eido para assim ditas lâmpadas opt-! ' ciclo de- dita alimentação, dito dra
dito enrolamento - tecUndário sendo rasem estatvelinente a baixos nivela de caiba reator sendo caracterizadq. por
dividido em primeira e segunda por= Intensidade luminosa. .
comorecider um primeiro -e Regurida
Oco deenrolamento, um primeiro s 5. Um aperfeiçoamento conforme de lide terminal, de. entrada para at-,
segundo lide de salda para ligação mencionado nos pontos 1 a . 4 supra, gação à fonte allinentadora . de cora pelo menos ama lâmpada lucres. 1 tendo -tini circuito reator para a Par- rente alternada, - um transforma dor.
cento, dito Primeiro lids de seida sen- tida -e funcionamento de pelo manos de alta reatância inclulado um tid.
do , ligado em circuito cum dito prL unia lâmpada fluorescente de uma cie* Magnético, 'um enrolemenbq p*
metro-11de de entrada o dito segundo fonte
alternada a vários' infido Uganda a ditos lides 'termilaab
lide de salda sendo iimidu em circui- nivelededecorrente
intesidade luminosa e para de entrada .e um enrolaradito gneUnto com uma ponta de adro enrola; P.80 em Conjunto
coal 'uni c:rculto de dado ci
Indutivamente com e
mento secundário, um lida terminal manando e manobra
e contrôle de mestria
136bae
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lide de salda, pelo menos
dito ca- condução de corrente de-uma primei- secun.dárlo em ume .piiiiietra porde
pendor e dita primeira porção de en- ria linha de malha de manobra para de enrolamento e Uma acalmia Por_PS
segunda linha alimenta-dom. de -de enrolamento. um Primeira eirmAgi
rolamento formando um carmina coei. MIM
lente durante o funcionamento Pesa inalba de manobra, dito circuito Ma- Meti -11nd° um par de lides ,de utila.
tor
sendo
caracterizado por et/piare- rara ligar $ salda do dite transfor-1
que assira quando a coaduçao da corrente para dito lide termina, de ma„ 4 ender: am primeiro o segundo lides meara ae alta reatenala a dita iean- cobra é aplicada em cadaando Ode, terminali de 'entrada para ligação R Petta-^ um lide terM lual, de manobra '.
tuna teuMo transite:Sela produzais, em tona . fonte de Corrente anel:liada:, ura Dam, ligação cem a-linha' da malha de
dita circuito oscilabte ooD condições transformador de alta reatância,
Manebre,. e contrõle de fase e ligado,.
de circuito aberto para causar a se-. do um enrOlameato -penado ligado. em circuito com o tape de dito enroa
Ignição de dita lampala em caga a ditos lides dt entrada, um enrola- terrento secundário, una 04Paditor- II-,
melo 'ciclo para operar a larn~a mento de extensão e am enrolansento aedo mil circuito com uma
ponta de'
famarecemae e babar nlvids bnalno- aummado em:dados buiutiveimmte Sita nrimetr ra•rrão de enrolamento 5'
com dito primara)" agire um nficlee um de .ditos lides- de salda, Pelo moa."
4, Um aperfeiçoamento- conforme magnético; um lameiro. - e iterlride nos dito capacitor e dite, Palmeira
mencksdadós nos pontos 1, a ,a. supra, Lide de agida,. asco primeiro lide dê penal de' enrolamento de dita 110-tendo uni circuito reatar para a par- salda_ sendo ligado cem . dito primeira leundfailo formando nin circuito reatida e funclobamento de Um per de lide terminal de entrada e dito se- sonante durante o fundeiem:mito sob
Mimadas fluorescentes de uma Mn- guiado lide de salda sendo ligado com =lições' de circuito aberto P aro as
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u80 em conainto com um circuito de 'manobra Paro 1184010 - em circuita l amParlat durante e Cada ;maio oleio
manobra e cenballe de fase que era.' em urna de ditas Unhes -de malha a meros': nivele de Intensidade kuni;
Prega retificadores controlados para de manobra e egado" em circuito com nega..
; 'dito li• Um eataleiaoamantO conforme'
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culto reator sendo earaeteriacdo per enrolamento,
tua segando lide tenni- uma Mimada fluorescente a Vatles
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'Um circuito de
lide terminal de man para NA- de ditas allmentadores dg; aso em Conjunto com
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circuito com muna linha da niauha de aluindo um
enrola:muito pila lario ! tmereada para p
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rovocar a reeigni Ção
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alternada
e
um
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melro e segundo lides de entrada pri - tape em dito enrolam:T:14 secunci arei Finalmentc. arequerente reivindica por dita . caixa ad j acente ao outro ex.
. ligação à- a l imentação de correntepára dividindo dito socundario em prii nele os favores 'da Convenção- Internacio- tremo de dita caixa isolante, oitis
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d ep ositada na Repartição Oficiei de p ara, c0-atuar com dito gancho de r,30
lata um par de lides terminais de ma Tio
re p. tancia incluindo dm enrolamento
bra, um p rimeiro e segundo lide de
Patentes dos Estados Unidos da, Am6- t ç "
facilitar o
Primário ligado a ditos lides terrn i -dsaída
'ca .o Norte, em 19 de abril de 1931 g iratório de dito ,disjuntormovimentes
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em torne
. nais de entrada e um enroladica]
to 'ditas l âm p adas, meios de circuito
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oito disjuntor em tenho de dito gane
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General
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Company.
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lide terminal de manobra para liga- nrolamento secundário de alta r eao
Titulo: "Aperfeiçoamento em nua- contato, dito travador não senda ta e
ção à linha de malha de manobra, 1 iância e dito segundo lide- d esai da,
i a outra 'ponta de dito enrolame nto dros de disjuntores".
alimente soltarei da frente de dita
I suporte.
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9. -Um ape rfeiçoamento conforme
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dos de intensidade L uminosa, de uma operar um p luralidade de lâmpadas ae de
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de ditos 11 mento secundário de alta reatãncia p
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reender wn suporte com superticie.,
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'ci dianteira e trazeira, pelo menos uni
tendo um enrolamento primário, um ligados a pelo menos uma
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ditas disjuntor, meio para montagem ee disjuntores
de
par de lides terminais de entrada' ii- lâmpadas e u incirculto com de
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au- dito disjuntor em alta supeincie
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rolamento
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dianteira e trazeira, um contato rela- disjuntor tendo uma caixa nensis uni
um
segundo
tape
de d i ta nrimeir aoorrão
isolante
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cuito aberto nata prover uma leoa,ão
menos
e
um.
retificador
sjuntor
tendo
um
contato
termina,
ta
„
s
'con
o adaptado para coatuaf
tra n si t
miara ajudar a ignição -de g ana° una lado de dita trolado lip a o.paia fazer contato com oito com uns de dites g
Ait a I ória
alimentoçoo C ontato
ni n ada; um meio de comando de
anchos para fade
estacionário
toar
encaixe
tipo
litar
o
movimento
g iratório oe Iro
e Mar ()Ira e co ntrate de fase em dr- I tricocorrente alternada em circuito ele- tomada de embutir, e meio de 1;ravaa
juntem
em
sOrno
de dito tanche
culto crn
n cada um dos lide sterrni- malhacom cada um de ditos lides
bento soltavel encaixando em' ciite
]
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ima ponta de dita caixa isolante, dia cinta tendo pontas rrêsas a porções
tdinàriamente inacessíveis de dite
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011sjuntor de dito encaixa elétrico com
lito contato estacionário.

rIAR".0

OF!C!M. (beça° In)

9. Um quede° de distubuição de
disjuntor c gracter!zado ror compre.,
:neer um ,:lr -‘27te, luta iluriii;.1sC.c
ue coniatos c
iro. cStitiÜi1djia ali-aliados em
na filera
cae • i:o dS t.,io
n.elo ia reçao de
ajjacente
i0fc5c3 da bnrt;.s opostas d,:j iit, hu_iaste dz.CL
ir.13 lc CL j . 1,:s.tra
centeios, pilha:ida-de da di.oesalvos de untroie de circo ies eictricos dispostos em duas Ilidias em
dito suporte ,os dispositivos em cada
fileira sendo dispostos em relação
ponta com ponta com ponta com disoositivos correspondentes na outra
'eira, cada um de ditos dispositivos
tendo uma ponta em encaixe testratável giratório com dito suporte junto a uni de ditas porções de bordas
e tendo um encale e elétrco do tipo
de tomada de embutir com um de
ditos contatos estacionários no outro extremo, para que assim cada um
de ditos dispositivos seja removivel
de dito suporte pelo movimento giratório de dito dispo e itivo de dito contato estacionário e para soltá-lo de

dito encaixe giratóro, e maio de travamento impedindo o movimento giratório e.o pelo mexo s um de
enaia giratório, e meio do travamercio compfecnci y -- o uma cinta
de ttaximento alenceda estsodida
;si:vilmente ao centro de alli,o u p orte e recobrindo porções das
dos dishinte-,:es-, de cada 4"ilelras.
rns'io para lasiLtor à remoção de dita
cinta de tre.v.:i.r.i.ento go.' tecles exceto pessoal autorizado.
Um quadro de distribuição de disjuntores conforme descrito no DO—lt0
9 caracterizado pelo fato de que ditos dispositivos de controle de circuitos compreendem cada ,un dôlts
uma caixa isolante geralmente retangular tendo irma parede ira,seira e
uma dianteira a primeiro e segunda
paredes terminais, ditos dispositivos
;endo montados em dito suporte com
ditas paredes traseiras adjacentes a
dito suporte e com dita primeira parede terminal de nada dispositivo tapando praticamente com a primeira
parede terminal de um dispositivo
s:tuado de modo correspondente, di-

to encaixe elétrico sendo feito 3.P.19
ao canto de dita C2 i3r 2, djican i ft,
dita parede
e
to,nnin,...1 e dita c i ntr, os n'evz-nin.to,
recobrindo o canto da dta
jacente a dita roy ede ontorr. a'g
primeira parede tern-lar:et.
11. Um quadro
trica conforme descfne tio pon;,J
carrictetizado uai() feio de que ,iita
mcio de travamento compfeenL:-..
parafuso tendo urna formação na, soai
cabeça para pmmitir a inserção do
dito parafmo por rotacilo do mesmo
vn uma primeira dileção com uma
chave de parafusos convencional e
para permitir a sua remoção pela rotação na direção oposta.
Finalmente, a requerente -eivindica os favores da Convenção Internacional visto a presente invenção ter
sido depositada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unido
da América do Norte, em a de maio
de 1961, sob o ia 9 108 440.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1902

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
T,4E1 E REGULAMENTO

DIVULGAÇÃO N.' 1.037
Preço: NCr$ 2,00
À VENDA

Na Guanabara
Seçlio de vendas: Av. Rodrigues Alves, 1'
Agência Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília

Na sede do DIN.

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
DIVULGAÇÃO N'
Preço: NCr$ 0,25

VENDA
Na Guanabara
Agència 1: Ministério da Fazenda
creção de Vendas: Av. Rodrigues Alves
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do . DIN
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MARCAS 1--) E POS8TADAS
PubLicagao galta . do acordo com o'art. 109
*9

853.693
1.Cotierente: Psiu-Palra, Transportes
e Turismo S.A.
•
Local: São Paulo
Classe: 33
•
Titulo de Estabelecimento
N9 853.693-694

O gelE3 p arág

119 853.698

N9 853.703

a
FOSFOpLAST " •
INDUSTRIA BRASILEIRA'

LUA iE NI E É. 1_
,PLANIFICACA

rafos do Código da Propriedade Industriai.

Requerente: Indetex S.A. ==
dutos Quifnicos
Local: São Paulo
Classe: 1
I'
Artigos: Na classe
-—
- N9 053.699

Requerente: Psiu-Palma Transportes
•e Turismo S.A.
I
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Albuns, almanaques, anuários, boletins, catálogos, Jornais, livros, peças teatrais e cinematográfiCas programas de rádio e televisão,
Publicações, revistas, folhinhas
\A\)‘4\
1,,>
impressas
O'‘
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço, de
"\•14-s.
\
acôrdo com o art. 74 do Decreto-lei
s'59'
319 254 de 28-2-67 do C.P.I., para
distinguir p restação de serviços relativos a turismo, org anização de
transportes, hos p edagem, alimentação,
Rèquerente: Editôra Egéria S. A.
Local: São Paulo
passeios e excursões de férias, ve-Classe: 32
raneios e descansos
Artigos: Na classe
N9 853.69-5N9 853.700

MARAVILHAS 0.4

,No 853.718

tVATUREZA

iNpvg.usiA BRASILEIR/

Requerente: Editika Egéria S.A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Na classe
N 9 853.704

MARAVILHAS DAS DIENCIAS
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Editôra E géria S.A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Na classe
N9 853.705-

Requerente: Far benfabriken
Bayer
Aktiengesellschaft.
Leverkusen-Bayerwerk,
blica Federal Alemã.
Classe: 1
Artigos: Corantes, exceto a,q uêles u.sop
dos nas indústrias g ráficas e
das tino
tas de impress&O.
N9 853.719

colepès MARAVILHAS
INDUSTRIA aaAkILEIRA

Requerente: Editora Egéria S.A,
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Na classe
N° 853.706

Reqi4erente: Sandoz S.A. (Sancion
A. G., andoz Ltda.).
Local: Basiléia, suíça.
Classe 2
Artigos: Preparados Para proteger
plantas
N9 853.720

Requerente: Psiu-Palma Transportes
e Turismo S.A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço, de
acôrdo com o art. 74 do Decreto-lei
fite 254 de 28-2-67 do C.P.I., para
distinguir p restação de serviços relativos a turismo, or ganização de transportes, hos pedagem, alimentação, pasBelos e excursões de férias, veraneios
e descansos
Classe: 32
Artigos: Albuns, almanaques, anuátrios, boletins, catálogos, Jornais, livros, peças teatrais e cinematográOcas, programas de rádio e televisão,
p ublicações, revistas, folhinhas
Impressas
N9 853.697----

Requerente: Editôra Egéria S. A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Na classe
N9 853.701
MARAVILHAS DO UNIVERSO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Editôra Egéria S.A..
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Na classe
N9 853.702

Ite'querente: Editéra Egéria S.A.
Local: São Paulo
,
Classe: 32
Artigos: Na classe
N9 853.707

Req uerente: Dr. Madaus & Co.
Local: Koln-lVderheim, Alemanha.:
Classe: 3
_Artigos: Preparados farmacêuticos.,
N9 853.721

i

PRO

INDUSTRIA BRASILEORA
,

?

TECAM-

Requerente: Protecam
Indústria.
le Borracha Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 39
Artigos: Na classe
•

INDUSTRIA BRASILEIRA-,

nditèra Egéria B.A.
São Paulo
•
Classe: 32
— Artigos: Na classe

Req uerente: Malvas
e Indústria de
Local: Sgio
Classe:
•
z7-• -"Artigos; Na

S.A. Comércio
Máquinas
Paulo
21
classe

cc

GO

OteYtC)*/
\\01

0 ext n

)00
ReqUel'ente: Emprêsa,

Industriai Gasto
aia S.A.
Local: Santa Catarina

MARIO OFICIAL (Seção III)
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propala°, gás engarrafado, ás ligue-1
Classe: 23
C:i iesae
t • : 33
feito. gasolina, graxas lubrificantes, Artigos: Tecidos de algodão, tecidos ! Artigos: Abrigos quando y es,' uâtio,
óleos combustíveis, óleos lubrificantes de linho, cânhamo, juta, teci aos de • agasalhas, alvas, anáguas, aventais,
óleos destinados à iluminação e ao rama tecidos plásticos, impermeáveis, ba,by-doll, .barrete,s, baias, baianas
aquecimento, óleos para amorteeecta- tecidos de sécia natural e . ra ior, teci- bermudas, blusas, boina s, bolaras. boa
rr
uA
l'es, petrólecs, querosene e fluidos pa- dos de fios a rd' 'ciais fazendas e te- nes, cache-cols, cachenez, calcirehass
cidos de lá ou peio, em peças.
ra isqueiros, fluido ; para freios e
calções, lu clu.sive para esporte, cami.UNIVEBSAI LTDA.
Classe : 36
fluidos lubsil i cantes .
sas inclusive para esporte, camisa de'
Artigos: blusas, vestidos, casacos, fõrça, camisas pagão, camisetas, c a-,
Classe : 28
Artigos: adesivos, coas, a:maltes, iso- manteaux, paletós, coletes, capas, -1
camisolões, capacetes, capas,
Rega:arrue - Eletroquímica
lantes plásticos, plastificar. Les para •pegno•ir, pulôveres, chs.les, combina- capotes, carrapuças, casacos, casacas,
univeiaal Ltda.
concretos, tintas betuminosas, tintas •ções, saias, soutiens, maillots, calças, casquetes, casulas, .ceroula,s, chatas,
E. iabeleCiao em São Paulo
à base de borracha, tintas compostas, camisas, camiaelas, cu e Ias, cerousas, chapéus, chinelos, cinturões, cintai:,
- •
----pijamas, meias e lenços cintes, colarinhos, coletes, combinatintas impenneabilizantea, tintas à
N9 L3.735
N9 853.726
óleo, tintas plásticas, tintas repelenções, corpinhos, cueaas, culot,es, dol•
tes tintas sintéticas, resinas prepaa
mas, dominós, acharpes, estolas fansacias, reale as sintéticas, resinoides
tasia, fardamentos, fardas, fraldas,
PAPEL CHEQUE "B C"
preparadas, maa.sas plásticas, parafifraques, galochas, gandol as, gôrros,
na preparadas e vernizes.
guarda-pá:, gravatas, hábitos, japos
Indústria Brasileira
nas, jaquetas, jaquetões, lenços, 11.6
N9 853.731
brés, ligas, ling•ei ie, luvas, mantos,
meias, palas, paletós, pantufas, paraIndústria Brasileira
mentos, peignoirs, pijamas, pulovers,
punhos, quépis, quimonos, regalos,
aueren te - astiustria ao L- .3el
robes de chambre, roupas brancas de
aeori e arfes S. A.
uso pessoal, roupas de baixo, roupas
E. tabelecido em São Paulo
feitas,
roupas para esporte, roupões,
Requerente:
Turma
lina
Lahches
Ltda.
0.1 asse ...... 38
sandálias, soli•déus, shorts, sobretudos,
Local : Guanabara
i lon. inv011 giOgx
Artigos - Cheques e papél
soutiens, sueters, sungas, suspensórios,
Classe : 41
para cneques
Artigos: Açúcar, anãs, azeite, azeito- tailleurs, talabartes, tiaras, • togas,
e
as, aves e anima s prep arados, balas, toucas, túnicas, - turbantes, uniforrnele
N: 853.736
1 bombons bóies, biscoitos, batatas frivestidos, véus, visam.
tas, caramelos, condimentos, confeitos, cremes, compotas, canapés, chá,
N9 853.722
BE'VERLY HILLS PARE
croquetes, carnes em conserva ou não,
camarões, doces, empadas, frutas,.
Ilaêiã.'lpera- Est. de
•
frios, leite, lanches, laticínios, lingui. S -a- o Paul.
ças, maseas e farinhas alimentícias,
maionese, mortadela, môlhae alimenMaios, presunto, pães, peixes em con- I
serva ou não. patês, postos, queijos,
Requerente Niels. Erik liedener
, refeições, sorvetes, salgadinhos, saEstabelecido em São Paulo
lames, sanduíches e tortas.
IND.' BRASILEIRA
Ciasse - 33 •
Requerente - Eletroqurnica
— ---—
N°
853.72'7
Universal
Ltda
853.737.
N9
•
Estabelecido em São Paulo
Classe - 28
Artigos - Adesivos, colas, esmaltes.
Z ARAKI LR.
isolantes
plásticos, plastificantes,
para concretos, tintas betuminosas
etequerente: Miodrag eaanientne
Indústria Brasileira
tintas à base de borracha, tintas
Local : São Paulo.
Brasileirt.
indústria
compostas, tintas impermeabilizantes,
Classe: 41
tintas a óleo, tintas plásticas, tintas
Artigo;: Pirulitos, balas, bambou
repelentes, tintas sintéticas, resicaramelos e docas..
equerente - Inaástria e Comércio laiides perp aradas, massas plásticas,
le9 253.723
parafinas
preparadas
e
vernizes.
Reuerente: Laboratório Maurício Vilde Plásticos Zaraplast Ltda.
leia .S . A. Estabelecido em Sau Paulo
N9 853.732
Local: Guanabara
Classe - 28
rtigos- - Sacos plásticos, filmes
Classe: 3
Virgens, e resinas de politileno.
Artigos: Um produto farmacêutico in•—
elicaclo como medicação sedativa e
N9 853.73'
calmante.
N9 853.729/730
IND. BRASILEIRA
Iço' 853.734

UNE

••••••n

CHUPAT

QUELACALM

STUDIO 3

#1•111111111•11111•111~1=ail~~~1111~1.1111a

GENEBRA S/A. CREDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS

Requerente - Genebra S. A. - Crédito, Financiamento e Investimentos.
Estabelecido em São Paulo
N9 233.739

en te - Eietroquimica
Universal Ltda.
Estabelecido èm São Paulo
Classe - 28
Artigos - Adesivos, colas, esmaltes,
isolantes plásticas, plastificantes,
para concretos, tintas betuminosas,
tintas à base de borracha, tintas
0'3' \
em-giestas, tintas impermeabilizantes,
tinta a óleo, tintes plásticas, tintas
,oçO
res elent es, tintas sintéticas, reslnoides preparadas, massas plásticas,
parafinas preparados e vernizes.
Classe lacs• - Alcool moiam, ClIntj'
':j3 hei/ oca tbessto, ah: alei rai a, a-afano e propano, gás eraesrafado, rãs
2cqueren te - Sport Zama• Com.'relo ei.ty e' ^ito , gasolina. eraeas
asares
, óleos combusãveis, óleos lue IndUstria Ltda.
brif icantes, óleos destinados à il amiEstabelecido era Silo Paulo
Classe - 36
narão a ao aquecimento, óleos para
ÇZtl05 — Agasalhos, aventais, al- amortecedores. nets& ees, querosene,
a:reata s, ao aguas, blusas, botar, ha- fluidos para fre t es, fia-ides oraa taas ar Irs
'
ktz",
:
s 3 f.io.
.Vequer

y en te : St u dia 3 - Equ ip ate s: ttios de Som Ltda .
Local : São Paulo
•
Classe: 8
Artigos: rádios em geral, toca-claeos,
rádio de cabeceira, rádios para autos,
televisão, aparelhos receptores e
transmissores de sons, a p arelhos de
televisão, alto falantes, chassis, bobinas, antenas, rnierefe.nes, picktc-Up;
válvulas, aparelhos do freqtânci a raoINDÚSTRIA f3RA6ILPE1RA
clulada, aparelhos de intercomunicação e aparelhos pasa contrõle de soas,
telefones, lâmpaavs, plugs, chaves do
tomadas, fitas sonoras gra vadas, cllsRequerente: Eletro .química Universal aos
gravados, aparelhos para tel:rrt-,
Ltda.
fe-; sem fia e transformador
Estabelecido em : São Paulo
Classe : 1
N' L-3:721,735
Artigos: ácido, anilinas, água-r a z,
álcool, alvatade, absorventes, abrasivos químicos, benzinas, corantes
r). 5
emolientes para remoção de tinta
p ç,„/i
e ptt radas, éter, emulsice antes para
e 4;
aa"altteo s, e:sana:is QUÍMIC -^
•
trs,

-y:7edoree.

das eine/ices, ser: a tea, f tuta pa ulula
Ices para. indústrias atsass., tines
preparações quan t eas para preserva
ção de Untas, nativos- químicas e
solventes :
Classe: 47
S . t-O
Art ,.z. es : Alceei autor, carvão a gá4
bu..na
4

rut,G.a

as• r

Áictc.1:

destriaa
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• bonés, ca p acetes, cartolas, c
Julho de 1968 3013
arapuças, ber turas ,ed ifico .ç
•õc.',' pi • sin .
sasacão, colei
)1claclas
, es- ! lochas, graviV as, • g
e,s, capas, .chales, ca- tugires, estacas. esquadrins.
"arilos
orros, • jogos de
éhecols,
cs Las, leques, luvas, ligas, mesmos; j oalheria; p edras procioms;
kintas, calçados, chapéus, cintos, frisos, gesso, g rades, j aneias, atine- , Migarias jase
• lenços, inantôs
combinações, corpinhos, calças! ias de meta:. ladrilhos. I
meias.,
maiôs, -mau-- /relógios, instrumentos referentes a
de senhoras e de cr ianças, calções, de.
tas m andrião, man rilhas,
j unção, 'Ines, lag p /abris, luvas , palas,
p alatos, relógios e suas partes e mecanismos
aci,as, material
!camisas, calças, camisetas, cuecas, isolante contra
p enhoro!, p eugas, pulover,
de relógios'.
pei.110 e calor, ma ni- lerMas,
éeroulas, colarinhos, cueiros, casacos, lhas, madeiras pa , a
ppijamas
onches,
polain
N 9 853.753
as
,
,
con
struçãss,
p
mo- unhos, perneiras, q uirnonos, regalos,
ahinelos, doininós, echarpes, lanta, I saico.s, p rociutcs de base asfaltico,
n
Oas, fardas para militares e cole- p rodutos para tomar
! robe de chambre, roupão, sobretudo
imperrneabiu- i salas, susp ensórios, saldas de banho,
ajais, fraldas, g alochas, g ravatas, zantes as
arg
amassas
de
cime
g
nto e sandálias sweater, shortes, sungas,
gorros,
jo gos de lingirie, j aq
cal hidráulica, p edregulho,
placas stolas, soutiens, s la
fluas, luvas ligas len(' • uetas, le- pai; a p avimen tacão
cks, taier, toucas
peças o sn ^
melas, maiôs, mantas, mandrião, tais de cimento ou gesso para
..ioanres tordos, uniformes
griantilh s, paletós, palas psnhoar
tetas
a
e
vestidos.
es, parquetes, portas, p ortões,
peugas, pulover, pelerinas, ponches, pisos, p apel na-'a forrar casas re- II —
-I
N9 .85.
poloinas , p ijmas,
a
Indústria lEtr &fieira
p unhos, pernei- vestimentcs, solteiras tiara p
ras, q uimonos, regalos, robe
ortas,
tis
de J °1°s• t ubos de concreto, telha.
ch ambre, roupão, • sobretudos, s.aias, tacos, tubos de ventilação, vi
g amento,
Suspensórios,
sa ndál ias
sweat er •
venezianas e vitrõs.
Requerente: Nitrosin S. A. I
shorts, sungas, stolas, soutiens, slacks:
Classe
—
50
ndstrii
e Comércio de Produtos Químicos
tales, toucas, tu r bantes, ternos,
Artigos — Engenharia, construções,
Local:
Rio
Grande
do
uniformes e vestidos.
administração, rerra.plenagem,
Sul
Classe: 2
arruamentos, calçainentcs, loteamen-,
N9 853.740
Los, ern. p reendimen tos e servlços de
Artigos: Na Classe.
rev estimers'es cm construções.
N9853.754
-Nç 833.745
PRI' IMA DA

pUos

FRANCEBAUCHE

SORTE

Req uesen-te: Franco Fa,asslies
Local: B esançon, França
!
Classe: 13
i Artigos: Metais pr eciosos e suas ligas
1
t e artigos em metais
ou a
nos
mesmos; j oalheria; pedrasp licados
preciosas;
i relógios, instrumentos referentes a ,
, relógios e suas p
artes e mecanismos
,
de relógios.
.N" 853.7a0

A.5),
r"\-;-'04
(1.)'

Requerente — Amadeu Vettorelli
Filho & Cia. Ltda .
Estabelecido em São Paulo
Cesse — 49
Artigos — Loterias.
1\19 853.741

•t5'
L.A—FORT
Indústria Brasileir k

ReqUenzi— .Agrcema 5. A. ...... F,•
Mento da. Peetlára
Estabelecido em mato mnazónia,
Grosso
——
--Ny
853.746
.1

• Requerente — Laforet-odas
Confecções Lida,.
Estabelecido em São Paulo
Classe 36
Agasalhos, aventuais, alpercatas,
AGRO AMA
anjgua.s, blusas botas, botinas, b bisões, boinas, ca p acetes, cartolas, cartapaços, casacão, coletes, capas,
chales, ca.chccols, calçados; chapeus, •RequerenteAo
S A.
cintos, as, combinações, corpi- , mento da Perua-roarna
-ria na Amazônia
nhos, calças de senhoras e de crian- '
Es+ abelecido ein Mato Grosso
ças, calções camisas, calças, camisaClasse — 19
ias, camisetas, • cuecas, ceroulas, co- Artigos !
aadts (asininos , bovinos,
larinhos, cueiros, casacos, chinelos, caprinos, ca7alar; eqüinos, muar,
dominós, echarpes,. fantasias, fraldas,
. ovinos, mines e vacum).
galochas, g ravatas, g orros„iogos de
—
lin,gerie. j aquetas, luvas, ligas, lenços,•
Ns. 853.747-748
man t ^s, meias, maiôs, mantas, mandrião mantilhas, p aletós, palas, penhoar, peugas, p ulover, palerinas,
p onches, polainas, çijainas,
perneiras
qu i monos, regalos, robe de chambre,
roupão, sobretudos, saías, suspensorios„, saldas de banho, ,•andállas,
sweater, shorts, sungas, :doias, soutiens, slacks, tater, toucas, turbantes.
uniformes e vestidos
_ ternos,
_
—
N9
853.712
Inaústria
3COPSL— lat MUI

g. comuna

Re uerente -- Sawaya, Pexton S. A
q

FRANCEBAUCHE

•

Indústria Brasileira
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 40
Artigos: Na Classe.
NY 853.75-5

TE ANS LUXO

CUPILLAR0
Local: B esançon, Fr?nç a;nes
Classe: 13
Artigos: Metais pr eciosos e suas ligas
, e artigos em metais ou aplicados nos
mesmos; j oalheria; p
edras preciosas;
relógios, instrumentos
r eferentes a
relógios e soas partes e mecanismos
de relógios.
.
25?.

• FRANCEBAUCHE

••

TECH

Brasileira

Ag A

VA.

oveis

,

NICEBAUCHE

_
isesancon, França
Classe: 13
Artigos: Metais preciosos e suas ligas
em metais ou
mesmos; j oalheria; p aplicados nos
edras preciosas;
relógios, instrumentos
r
a
relógios e suas partes e eferentes
mecanismos
•
de relógios.
rT" P53.752

Req uerente: Ex presso T
ransluxo Ltda,
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Gênero de Atividade: Em prêsas de
t ransporte. emprêms de turismo, ga.
o -- ragens.
N° 853.750

o
laeque.fente: Corte Centesimal
Ltda.
Local: Belo Horizonte
Classe: 25
Artigos: Cartazes, cical comanias, desenh
o s , diplompisni
est ereótipos, , resculftoutroas,afeistam%an:
I
vuras, manequins e analo-os modal
aia serem copiados, moldes, ritcos
para bordados.
Classe: 36
Artigos: la gasalhos, DIUS2S, calçados,
calças, camisas, capas, chap éus, chinelos, cintos, fantasias, fardas, gravatas, lenços, lingeries, luvas, me
meias confecções, roupas feitas, roupas para esporte e roupas de baixo.
Req uerente; Frizorifico Norte cie
Minas S. A. — Fri gonorte
_N9 853.757

Lanifício
E'stabelecido em São Paulo
Classe — 23
"Sequer ente — Ecopél — Engenharia
Artigos — Al g odão, alpaca, cãnha.e Comércio S. A.
mos, cetim, ca.rott, casimiras, fazenEstabelecido em São Paulo
'das e tecidos de lã em pecas, juta
Ns. 853.743-744
"ersev, linho, nvlon, p aco-oaco parcalma, remi. rayon. seda natural
tecidos P l ásticos, tecidos impermeáveis, tecidas de p
couro • veluSCOPEL
dos, fios salitras eano
tecidos sintéticos.
dás t ri a Brasileira,
classe — 36
/a rtigos — Asa.sallio 5. aventais, amarcatas, aná guas, blosas.
hl/ Ie nes. bnipss. baharlbotas, bottnn,
oores, bonés,
nso sen te q
. cartola% e smoucas casa-,
Requerente — Ecopel — Engennarla
enl etP.9. ennas. chales.
e Comércio H. A.
•
eachccois,
-0,• ne4os ellso4oq . elmo% cintas,
Estabelec i do em São Paulo
e
m-n ip bos,
en/nRs de, QATI TIOC1a7se — /6
Artigos — A ral l a, a rr:rmassas,• areia, "se ça fl e cria roms, co t-lu s. cami.siss
Local: 111'inal Gerais
Req uereMc: Fiance
baten tes. ts' s -stres, Calhas, cimentos.;
cuecRS, cerool ss, Colar!Classe: 4
Besançon,
França
ctioNos, ca.a r. ,c r1^',,,Ong
cal, cré chapas isol antes, caibros,
Artigos: Ceras na-a tina industriais,
Cisne:
13
9.09,A52.,
-^,antes in ifi
caixilhOs , colunas, chapas para go-1
rrps. fpnfpc;nc.
crina, f-'Para militaras e colegiais, fraldas, ga- eArtigos: Meta i s orecimos e suas ligas cm bruto para fin sstria„
in dustriais, elo,
artigos em metais ou ap licados nos gésso, goma
p ara uso nas indústrias.

, FRANCE AUCHE

FEMGA

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
iu: h o tas laa
—_
ou imitaram, correntes de metal pi eClana; 27
gania/ as, lãs em bruto, marfsaa em
Classe: 4
bruto, aunados, oleina, oleos e.ssencias„ 1 Artigos: Algodão em bruto e em rama, cioso ou =anua pecuas
Artigos: B la I 09, es;.el:" /is, ré leal,
emitas, enfeites, estales, suara' çoes
ciso de linhaça em bruto, Obd,os aa cai em bruto ou parciahnente prepa- Classe: 14
bruto ou palatalmente trabalhados, raclo, ca/careos, crinas, ceras mineral, Artigos: Apa.eams para água, etc Para móveis malas, maletas, proirCos
penas em bruto, sebo para fins indus- vegetal ou animal em bruto ou par- cate, ue caia ae jeatar e para se- res para cama' e mesas, reclpiensea
s timentos, sacolas, sacos, asigo3
triais.
cialmente preparadas, gorduras em 'rasco, cacaus, os, %1,1 elha's, 111 tr 05, reve
estes de palha ou libra
bruto ou parcialmente preparadas, ia- lanas, "sapientes, vasanana, vidro
Classe: 19
comuna em po,
u Uriaá, a:nanado,
Classe: 23
Artigos: Aves e ovos em geral, inclu- tex, madeira bruta ou parcialmente viam
em gelai, 'Viulla para automó- Artigos: Borracha artificial ou anta*
é'
siye bicho da seda, animais vivos, bo- preparada, minSfio ereta, Sacis brutas
veis.
ceado/de, céra para indirariat
'Sinos, caprinos, galináceos e sigift,o. ou • parcialmente .-Nreparados, assoa,
Clas.e: 15
colas industriais, filmes virgens, essa,
Classe: 35
palha em bruto ou parcialmente preinstaaarues sanitárias, reci- matéria plástica ou sintética, óleo*
Artigos: Couros e peles preparadas ou paradas, pastas brutas ou parcial- Artigos:
cerarnica, reservatorio de
para moldagem, tintas, vernizes
não, artefatos de couro e peles não mente preparadas, pedras brutas, pê- pientes deserviços
ae cale cita, jauClasse: 29
incluirias em outras classes, a saber: los de animais em bruto, sais minerais ceramica
lar e para, refresco em cerâmica, Artigos: Escovas comuns, eseovões, ear
carteiras, chicotes, inalas, estojos, pasem bruto e seivas vegetais.
vasillr.hae
ae
cerannca,.
panadores, lambazes, puxadores dre
tas, porta-chaves, porta-ialqueis, sacos
1Classe: 5
Classe: 16
água, vassauras, vassourinhas
para viagens, selim, solas, vaquetas, Artigos: Aça, abra-Mio* brame, °Imas Artigos: Argamassas
para
~aClasse; 30
brasas, capas para álbuns e livros, bo, cobre, ferro, hidrogénio, manga- çoes, azulejas, blocos para conscruporta-blocos, valises, cabrestos, estri- nês, ligas metálicas, níquel, ouro, pra- Sões e pavimentaçao, cimento comum, Artigos: Armações para guartta-enavrit
bos, bainhas para facas e punhais, ta, sucata de metal, soldas metálicas cal para construções, chapas para barbatanas para guarda-chuvas, nen:
galas ,cabos e capas para guardas
selas, correias e palmilhas.
e zinco.
construções, edificações pré-moldaa davas,
guarda-chuvaa, ponteiras para
Classe: 41
Classe:
6
das,
esquadrias,
estruturas
pata
Artigos: Alimentação para animais e Artigos: Alavancas .mecânicas, arrasa- sonsa-açus, J anelas, ladrilhos lam- guarda-chuvas e bengalas, somácie
para aves; carnes, doces, assentias ques de motores, bases de máquina%
papel para forrar casa, tacos, nhas, vareta* para guarda-chuvas
alimentícias, condimentos para alia blocas partes de máquinas, bombas brís,
Classe: 31
telhas, tijolos, tubos de concreto,
incutas, farinhas, hortaliças, laticínios, elétricas e hidráulicas, cabeçotes de vigas preparadas para construpões, Artigos: Adesivos para vedaçao, ars
ferramentas mecânicas, gevitrós.
ruelas para vedação barracas .de casei'
leite, peixes, rações alimentícias, ra- máquinas,
Classe: 17
panha, cavaletes, cápsulas para garrações balanceadas para animais, sal, radores de corrente, máquinas cortadoras, máquinas de .bordar, ~ninas Artigos: Aparelhos duplicadores de fas e frascos, cordas, cordões, ferro.
vegetais, víveres.
de costurar, máquina de fabricar pra- , cópias, arquivos, canetas, caixas re- para vedação, lonas em geral, mana
Classe: 50
dutos, máquinas lavadoras, máquinas gistradoras, cafres, ficharias, lastra- guelras, material de ,C1124f10 em ges
Género de Atividade: Emprésa de car- moedoras,
máquinas refrigeradoras mentos de escrever, jsgos para mesa ral„ Mio em geral, corretas de traiu.
retai, de entregas, de mudança; máquinas ventiladoras,
motores, segui- de escritório, máquinas de calcular,
missão
açougues, mercearias, bares, marcamentos, teares e turbinas.
endereçar, escrever, grampear, somar,
Classe: 32
dos, frigoríficos e cassa de carne.
Classe: 7
Artigos: Álbuns Impressos, cagada.
tecnigrafos, tántas.
Classe: 18
rios, catálogos, to/betas impressos, fas
Na. 853.758 e 853.763
Artigos: Adubaaores, arados, batedeiras agrícolas, capinadeiras Meca- Artigos: Adagas, arpões para pesca, linhas impressas, jornais, livros, peça/
nicas, 'cavadeiras, escarlficadores capsulas para armas, cartuciaos de cinematográficas e teatrais Prograa
cloreto de sódio, dinamite, mas de rádio, televisão e inapress"
comóveis agrícolas, máquinas irriga.. munição,
espadas, explosivos, facas-punhais, propaganda e prospectas, impreSsoS,
deras agrícolas, máquinas semeadel- fogos
de artifício, munição de caça, publicações impressaa, revistas leas
ras, motores agrícolas, máquinas cul- pólvora,
projéteis, punhais, revólvepressas
tivadoras, máquinas desinfetadoras
res, torpedos.
34
de plantações, tosadores de grama,
Classe:
19
Artigos: Capachos, cortinas, cortina.
tratõres agrícolas.
Artigos:
Gado
asinino,
gado
bovino,
dos, encerados, linóleos, oleados, panos
Classe: 8
caprino, gado cavalar, gado paza assoalhes e paredes Passadeiras§
Artigos: Aparelhos eletro-domésticos, gado
equino,
gado
muar,
gado
ovino,
gado
parolarias móveis, sanefas, tapêtai
aparelhos de som, alto-falante, bobigalináceos vivos.
Classe: 35
nas, campainhas elétricas, chaves suíno, gado vacum,
Classe:
20
Artigos: Camurças, estojos de couro
elétricas, aparelhos cinematográficos,
discos gravadas, aparelhos fotográ- Artigos: Anco.as, baias, cintos de e pele, malas, rooehil a s palrai/ater,
ficos, filmes revelados, instrumentos natação, jaquetas para natação, mo- pastas, peles em bruto, peles parcialmente preparadas, peles preparaasa
eletrônicos, lâmpadas, microfones,
linetes, paraquecias, salva-vidas,
pilhas eléisicas aparelhai de táegrapulseiras, recipientes de pêlo e couro,
vigas náuticas.
sacos as pele e couro, saltos, s01134 .
fia e de telefonia, aparelhos de teleClasse: 21
visão, aparelhos de registros e sopro- Artigos: Aubs.lâneia e suas partes para calçados, valises, vasilhames de
Requerente: B G. B. — Banco 'dação
de imagens e sana, aparemos integrantes, automaveis e suas partes
couro e pele
Geral do Brasil Ei A
de barbear, dispositivos de centrõle integrantes, aul oanotrizes e suas
Classe: 36
Local: Belo Horizonte
remoto.
partas intearantes, aviões e suas A tigos: Agasalhos, blusas,
Classe: 1
r calçasla,
Classe' 9
partes integrantes, bicicletas e suas calças,
capas, elleP'
Artigos: Abrasivos químicos, absor' °II"
,
Partes integrante s, caminhões
inhões e suas neles ,cintos, fantasias, fardasslie
a igows:ent:e
instn
a
i
m
osusiperatir: c ravtru
ventes químicos, aicalls químicos, ál- M
bsmentos
assa:lba.ndolins, baterias musa ' Partes integrantes, chassis, elevado/mas, mela3,
cool para indústria, anticorrosivos, musicais,
len"'
itigarias,
e suas partes inse- tas
químicos, ativadores químicos, bases cais, bocais para instrumentos musa res, embarcações
escadas rodantes. locorootl- meias confecções roupa s feitas. -caquímicas, catalisadores químicos, co- cais, caixas de música, cordas para grantes,
de ball°
e na- vas e suas partes integrantes, moto- Pas Para esPerte4
Classe:reePas
37
rantes químicos, dissolventes químicos,
e suas partes integrantes, ' '
Acolcheados,
cobertas,
copar.
fixadores químicos, fluídos químicos ra instrumentos musicais, instai/nen- eicletaa
e suas partes integrantes, re- ,
colchas, edredons, fronhas, gerar
para a indústria, gases químicos, hi- tos mus/leais de corda, Instrumentos ônibusmos,
tratóres
não
agrícolas.
drogênio, imperraeabilizantes químicos, musicais de percussão, instrumentos
' oras ses guarnições para cama e mesa,
Classe 22
de sopra órgãos, teclas
zdtratos, óxidos, oxigénio, pós quími- numicals
;j, mantas, panos de prato e
.
Artigos:
Carreteis
de
linha,
fios
em
.
Para instrumeneos musicais
logos, toalhas
cos, sais químicos para a Indústria,
geral
para.
tecelagem,
fios
de
lá.
11Classe: 10
Classe 28
secantes químicos, sodas químicas e Artigos: Algodão
nhas
para
bordar,
para
coser,
para
medicinal, apareAgp•n fla iz, —: bobinas de papal
sulaatos.
Artigos:
de
tricotar,
novelos
de
lã,
novelos
lhos'odoratológicos, aparelhos ~aoClasse: 2
— blocas, cartolinas — duplicatas —
linhas
apareaca de ou lura taArtigos: Acidas usados na agricultura, cirargiees,
envelopes — etiquetas — faturas •—
Clame:
23
fra-vermeshos,
aparelhos
de
raio
X,
na horticultura, na vdminaria e para aspiradores cireirgjecks, capes para Artigos: Aparas de tecidos, fazenda, livros de contabilidade -- malas de
Sins sanitários; adubos, água. oxige- fins /agiam/aos, estojos farmacêutá
— notas promissórias — Papei
peça, retalhos de tecidos, tecidos papelão
coa, em
nada desinfetante, águas sanitárias:, instalações hospitalares, instaurampara embrulho e arara escrerer — Irasem
geral,
tecidos
revestidos
de
qualalcalis para agricultura, para a vete- tos médios. instrumentais ociontolea
tas de cartolina — recibos em branco
quer material
rinária e para fins ~OS; alb~ ecoa, motores para dentistas,
— recipientes de papel a papelão —
Casam
24
tas medicamentosos para anbnals, re- ~mis de sons para fins
sacos de papel — talões
Artigos:
Adornos
de
proa,
alantaxes.
médios para animais, beateracidas
Classe: 38
capas
atacadores,
bolsas,
bordados,.
medicinais.
para fins sanitários e para a, veteriArtigos: Reabras — caixas — calças —
móvela
e
para
Instrumental
~para
ClassE
II
nária, carrapancida, ceras para ema Artigos; Aparelhos de café, de ehá airada, elásticos, entretelas, fitara suor chapas — dedeiras — descansos —
atertos, salitre do Chile, cloreto& para e de cozinha, armações, baixelas, aa.
paballhas, lendas sacolas. esteastes — eavalucrce — guarnições
agricultura e veterinária, deturciada- terias de cozinhas, ratos, c.baves,
Para manas e similares — reelPientes
viestes
res, desinfdtantes, fertilizantes, ~ais enfeites, minihi
— revestimentos — amos — Solados
Cisme:
25
c
e
ar
s,
engrenagens,
escidas e insetácidas.
— toalhas — tubos e vasos — artigos
Asilaria:
Ações
apólices,
blhelets
anistaloa
fechaduras,
fero
para
passar
Clame: 3
instrumentos cortantes e par- tines, banas, cartum clichês, dese- artes de borracha ou guta-percha'
&algos: Acetato miados na medicina ,roupa,
Classe; 40
i
tarantas,
jarras. molas, perfilados, alma, escudas, ocultaras estampas.
• farmácia, ácidos usados na medi- recipientes,
Artigos: Acolchoadas para móveis —
famulas
gravuras,
letreiros,
ma'-ta/hetes.
vasilhames.
cina e farmácia, alcalinos para farquina, obras *Matamos, painéis, am- armários — bancos berços — buClame: 12
nada e _medicina; alceais medicinais, Artigos: Colchetes,
ictos, deaerdaados, "rótulos artistbroa. xo= — cadeiras camas — coa
dedais,
fechai
bicarbonato de sadia cápsulas medi- corrediços, fivelas, garras de metal
deões — dormitórios — móveis de
titules
camentosas, carbonata, comprimidos para vestidos, ilhoas, lantejoulas,
varanda — móveis para escritaria —
Classe:
28
medicinais, detergentes Medicinais,
nilasangas
e
presilhas.
Ademais
de
Artigos:
laosPitals, — para sala de jantar
graus.
dormentes
Para
&Urres medicinais, estimulantal MO.
Classe:. 13
escadas, ~do, /Amara racddreas. — para arda de visita — para teledielnals, éter Medicinal, gasosos laxa- Artigos: Adornos, agulhas, abotoada- painéis placas, caixas, cabos de itevnisezão — travesseiros
óleos medicinais.
medi"
nas, azas,
alfinetes
dePastas
aravatas.
anéis. ba- menta, Pa litas. ~denta ~maca
nasce:
abais, pomadas medicinais, soluções latigandans de metal ~Amo ou , rec soientes, tampas, tapétes tubos r, Artigos: Artmentação41para animai.
Medicinais, supositório Titannamea Imitação, braceletes, brincos contas 1vasilhaxaers objetos estar de madeira e para aves —fornos — doces - - esxaropes,
J4e metal precioso er pedra maciota
ou ou maslint
doias alimentícias — condimentos
3014 Guintr-feira 18

1

••

Caaaata-faára 18

MARIO OF.

para alimentos — farinhas — horta853.778
liças — laticínios — leite — peixes
a- rações alimentícias — rações balanceadas para animais — sal — vegetais — víveres
Classe: 42
Artigos: Aguardarias — aperitivos —
biteer — cervejas — chopps conhaques — fernete — geneora — adi
— garapa — aceires • — quinados —
rum — sucos alcoólicos — vinhos —
vodka e whisky
Classe: 43
, Artigos: Refressos e águas naturais
e artificiais, usadas cõmo bebidas
Classe: 44
Requerente: Emprês aReal
Artigos: Acendedores de cigarros —
Engenharia Ltda.
cachimbos — charutos — cigarreiras
Local: Gb
filial — Niteral
— cigarros — cinzeiros — ervas para
Estado do Rio de Janeiro
fumar — fumo — isqueiro — paina
Classe: 50
para cigarro — piteiras — porta-fumo
. Serviços: Engenharia; construções;
rapé — tabaco
incorporações e operações imobiliáClasse: 4a
rias em geral, administração de
Artigos: Mudas de árvores naturais
imóveis
_ siares naturais — grãos de sementeira — mudas de quaisquer vegetais
853.779
— plantas — sementes para plantio
Classe: 46
Artigos: Alvejantes — anil — cêra
para lustrar e polir — detergentes —
esponjas de aço' para polir — fósforos
— graxa — lixa — óleos para lustrar
— pós e pomadas para dar e conservar o milho — preparados para lavar
— lustrar e polir — sabão comum — ---- CJAPONEZ EXTRÃ)
saponáceos — soda cáustica — velas
INDUSTRIA BRASILEIRp
•
Classe: 47
•Artigos: Álcool — carburantes —
carvao vegetal ou mineral — essencias Requerente: Casas da Bonn. vattrcio e Indústria . A
para lubrificação — fluidos combustiLocal: Gb
veis — lubrificantes — para Irem —
Classe: 41
para iluminação — gás — gasolsna —
Artigo: Arroz
graxas lubrificantes — óleoe para iluminação ,— petróleo refinado —
853.780
querosene
Classe: 48
Artigos: Aguas de beleza — aparelhca
-para barbear — aparelhos para cortar
— ondular e secar cabelo — desodorantes — cremes para pele — cortadores de unha — cosméticos essencias perfumadas — escovas de toucador — estojos para toucador — lâminas para barba — liquidas e pós para Requerente: Casas da Banha COrnêruso em toucador — óleos perfumados
cio e Indústria S.A.
sbaões perfumados •
Classes: 41, 42 e 46
Expressão de Propaganda
Classe: 49
853.781
Artigos: Aparelhos de ginástica — baralhos — bolas para quaisquer jogos
— carrinhos para criasiças — cartões
para jogos — divertimentos — dispositivos para marcação de jogos — estojos de jogos — fichas para jogos —
jogos de quaisquer espécies — mesas
INDUSTRIA BRÁSILEIRA.
exclusivamente para jogos — miniatura de quaisquer espécies para brinRequerente: Editóra Paz e Terra Ltda
que do — móveis de brinquedo — pasLocal: Gb
sa-tempo — peças de jogos — veloA-tigos: Jornais, revistas e publicacípedes
ções em geral. Álbuns e programas
Classe: 50
radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas.
Gênero de atividade: Bancos — bõlsas
de valõres — casas bancarias — era853.782
prêsas de crédito — financiamento e
de
planejamento
—
Investimentos
emprêsas de publicidade
Classe: 33 — Titulo
N9 853.759

Casas da Banha
Auto - Serviço

I„!'

its!!-!o do 192.3

853.783
•

3

cidade e turismo; cralito, financia
mento e investimentos
853.785

CARTÓN
PA . RILLO,
Requerente: Companhia Guanabara
de Crédito Financiamento e
Investimentos
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Prestação de serviços de
crédito, sistema • de vendas; estudos,
planos, projetos, promoção e divulgação dos meios e recursos de natureza
econômica, financeira, comercial e
ttuistica do pais; prop aganda, pulaicidade e turismo; crédito, financiam ento e investimentos.
853.783
Artigos: Agendas em branco, álbune
em branco, bilhetes em branco, cartões em branco, bobinas de papel,
blocos para, anotae827
blocos para anotações, blocos para
correspondência, para desenhar, para
'escrever, cadernos, caixas de papelão
.capas de papel para documentos,
carteiras de papel, chapas de papelão,
cheques em branco, encadernações de
papel, envelopes, invólucros de papal,
eiaquetas, faturas, fõlhas de papel, de
papelão, fõlhas • índices, livros comerciais em branco, Livros não impressos,
notas fiscais, notas promissórias, papel almaço, alaminizado, crepon, carta, de linho, encerado,i mpermiável,
para desenho, embrulho, encadernação para escrever e outros fins, passagens de papel ou cartolina, recibos
em branco, recipientes de papel, ralo
de papel, sacos jia papel, talões em
Arai,. cartões em papel ou papelão
para crédito e compras.
Casse: 38
853.784

CA RTE
jAUNE

Requerente: Companhia Guanariara
de Crédito Financiamento o
Investimentos
Local: Guanabara
Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, bilhetes em branco, cartões em branco, bobinas de papel,
blocos para anotações, blocas para
desenhar, para correspondência, para
escrever, cadernos, caixa de papelao
capas de papel para documentos,
carteiras de papel, chapas de papelão,
cheques em branco, encadernações de
papel, envelopes, invólucros de papel,
etiquetas, faturas, fôlhas de papel,
de papelão, fõlhas índices, livros comerciais em branco, livros não impressos, notas fiscais, notas coronaissórias, papel almaço, altumnizado,
crepon, carta — de linho, encerado,
impeiardável, para desenho, embrulho,
, encadernação, para escrever e outros
Lins, passagens de papel ou cartolina,
debem
pastas de cartolina, recibos eb branco, recipientes de papel, rõlo de papel, sacos de papel, talões em geral,
cartões — em papel ou papelão para
'
crédito e compras.
853.784
alaringaia RaariliQz
•
Classe: 38
Atividade: Prestação de serviço de
;Requurent-:: Rhodia — Indústrias crédito, sistemas de vendas; estudos,
Químicas S.A.
planos, projetos, promoção e divulgaRequerente: Fábrica- Brasileira de
Local: São Paulo
Rolamentos P.B.R. --Industrial Ltda.
ção dos meios e recursos de natureza
Classe: 17
ehanamica, financeira, comercial e
Local: Guanabara
Artigos: Colas para escritório,
turística do pais; própaganda, publiNome de Empresa =

Requerente: Meta-Esquadrias e Ataca
fatos de Metal Ltda.
Local: Guanabara
Artigos: Aço, metal, barras de aços
barras de metal, alumínio, teorizes
chumbo, cobre, estanho, ferro, lata
niquea, zinco, esquadrias de metais
metais em bruto ou parcialniente
trabalhadas usados nas indústrias eng
barras, chapas, anus, lingotas, vera
gas, estampados, forjados, modeladoss
•
perfilados e eletrodos.
Classe: 5
• 853,786

MEU FILHO
:-

Requerente: Edita-ia Codex Ltda.
Artigos: Livros impressos, rer.scag
Impressas, fascículos impressos, ais
bulas, catálogos, almanaques.
Classe: 32
Ns 853.787

MEU FILHO
Meu Herdeiro
•
Requerente: , Editóra Codex Ltdaa
.Local; Guanabara
Artigos: Livros nupreasus, rev1,Sta8
impressas, ra.sciculos impressas, alss
bur.a, catalogos, aimanaqaca
s
Classe: 32
853.788

M1 E %ERRA

Requerente: Randrade Prepaganda3.
"Limitada
Local: uuanabara
Classe' 50
erviços: Compra e venda de vateu/a9=
em geral, automóveis, oficina a Posta',
de lavagem e lubrificação de vais:umas
prestação de aerviços em ionsertoa"
N9 853.789

B1
INDÚSTRIA BRASILEIRA_
Requerente: Orpel
Organização":
—Perez Ltda..
Local: 1V1Inas .4erais
.
-Classe: 36
Artigos: Praide,s. lenços, imanto 2
mantilhas, mandiaaes, camisas-pagã
cueiros, casacos, meias, sungas, tOUtai
cas, vestidos, saias

•
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FOR EMOST
A,equerente; Orpel — Organização
Peeee
Locai;
a.s arais
ciasee:
Artigos: Suoeoeie...ae quunicas, pru(luvas e ptepaiataa paia .5eut
(UM na ineuicina ou na termal...ia,
azai ae meareao, oaiaiae rneeatanaie,
bera-ama, ateopilia, teeinuto, baniam?,
basnicao, arnenia
aee:
Atividade: leeeeceeinetçees, distei p ueçoes, coesignaçoes e concit p'opria
In1 9 853.791

AZUFLEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Veterfarrna S.A. Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 3
Aplicação: Preparado farmacêutico
Indicado no tratamento dos- P I: acessos oculares de • natureza alérgica
N 9 853.792

BAÚ Ides
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Hildebrando Ribeiro
Saraiva
Local: Guanabara
Classe: 40
Artigos: Da classe
N 9 853.793

(Serj;. 0
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N9 853.793

PENNCREST

rlimpadores de tubos; aparelhos raspador es da sede de orificios; aparelhos esmerilhadores da sede de orifícios; engrenagens de redução de alta velocidade.
i
N a 853.800

Iesquerente: J. C. Penney Compaai
ny.
Local: Estados Unidos da AmériRequerente: 3. C. Peney Compa,
Classe. fl
ny.
Máquinas e suas partes IntegranLocal: Estados Unidos da América.
te,, não incluídas nas classes 7, 10,
Classe 8 .
Instrumentos de wecisão, instru• Classe 8
mentos científicos, aparelhos de uso
Instrumentos de precisão, instrucomum, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de Veda espécie, aces- I mentos c!entificos. aparelhes de • uso
sórios de aparelhos elétricos (inclu- I cemum, instrumentos e aparelhos dlsive válvulas, lâmpadas, tomadas, ' dáticos, moldes de tôda espécie, acesfios, soquetes, etc.), aparelhos foto,- sórios de aparelhos elétricos (inclusigráficos máquinas falantes, etc., dis- ve válvules. lâmpadas, tomadas. fios,
soquetes, etc.) a parelhos fotográficos.
cos gravados, e filmes revelados..
máquinas falantes. etc., discos graClasse 11
Ferramentas de Vida espécie (exce- vados, e filmes revelacies.
Classe P
to quando partes de máquinas), fere
Instrumentos musicals e suas pairagens e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer metal quan- tes integrantes, exceto máquinas falantes.
do não de outras classes.
C Classe 10
Classe 18
Instrumentos, maqu nes, aparelhos
Armas, munições de guerra e cae petrechoe para a medicina, a arte
ça. Explosivos, fogos de artifícios.
dentária, a cirurgia e a higiene, exClasse 21
Veículos e suas partes integrantes, ceto os incluídos na classe 34; ma-quinas, aparelhos e instalações hospi.
exceto máquinas é motores.
talares, de expurgo e fins filantrópiClasse 28
Artefatos e produtos acabados de cos, exceto móveis de Casse 40,.
Classe 11 .
origem animal, vegetal e mineral não
Ferramentas de liada especie( exincluídos em outras classes; artefatos
e •substâncias químicas não incluídos ceto quando partes de máquinas)
ferragens e cutelaria cru geral. Peem outras classes.
quenos artigos de qualquer metal
Classe 39
Tendas, lonas, correias de trem- •quando não de outras classes.
Classe 14
missão de tôda espécie, cordoalhas e
Vidro, cristal e seus set4atos rão
barbante. Material de vedação de
incluídos em, outras classes.
mangueira.
Classe 15
Classe 39
Artefatos de cerâmica (porcelana,
Artefatos de borracha e de gutapercha não incluídos em outras elas- faiança, louça vidrada e outros), para uso caseiro, adôrno, fins artísticos
SCS.
e industriais, instalações sanitárias
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e suba- não incluídas em outras classes. .
Classe 17
tãncias e produtos destinados a
Artigos, máquinas e instalações paminação e ao aquecimento.
ra 'escritório e desenho, não lrailuidos
Classe 49
Jogos de hada espécie. Brinquedosl nas classes 38 e 40.
e passatempos; petrechos e artigos
1n19 853.793
para fins exclusivamente desportivos,
evceto vestuários.
N 9 853.797

Requerente: -Antônio de Mello Lima.
Local: Estado da Guanabara.
Classe 48
Uma loção tônica para o cabelo
N° 853.801

Requerente: Mário Francisco Gilfoni.
Local: Guanabara.
Classe 3
Um produto farmacêutico indica.do
nas gastro-enterocolites e aas angioedites e suas manifestações.
N9 853.902

'PANVERNI

PENNCRAFT

Requerente: Laboratórios Parke Davis
Limitada
Local: Guanabara
Requerente: J C. Penney CompaClasse: 3
Artigos: Preparados Anti-HelmIntieos ny.
Local: Estados Unidos da América.
N9 853.794
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes,
não incluídas nas classes 7, 10, 17.
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aparelhos de uso
comum, instrumentos e aparelhos dl-.
Requerente: .Laboratórios Parke Davis dáticos.
Classe 11
Limitada
Ferramentas de toda espécie (exceLocal: Guanabara
to quando partes de máquinas) fere
Classe: 3
Artigos: Preparados Anti-lielminticoe ragens e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer metal quando
11 9 853.795
não de cutias classes.
Cle s se 16
Material reclu ceveritente rara construção e e ri eno de prerilo, ee'e-eadas,
etc., come capen'e) r eele7o3, ladrilhos, tell, e p ee-re efe. ner;
' :AI
.CONJUM N';`,
incluídos em outras clesii-e. Papal
para forrar casa.
Local: Guar 11,a:a
Classe 31
Classe: El)
Tendas, lonas, correies d e transAtividade: Conjento Musical
missão de tôde esfeg ele, envio: I leas e
TERMOS DEPOSITADOS EM
bar g ente. Material de vedaçáo e inat,
21-6-8Z
guelra.

'VANPAR

'PIE IONELY'S

Requerente: Carrier Corporation.
Local: Estados Unidos da Américo.
Classe: 6.
Requerente: Indú-t:i
di, T:lbsi cai
Compressores centrífugos, unidades
o Sebastião Ltda.
compactas compressoras de ar, turLocal : C ur n bera .
binas, engrenagens de redução de al- ,Classe: 41.
ta velocidade, turbo- compressores,
Fume para cigeleos ececeai-1lb a
máquinas ejetoras de vapor, máquinas
8e3.803
resfriadoras de depuradores; mequinas filtrantes; máquinas esmerilhadores da sede de orifícios; máquinas
expansoras de tubos; controles ma g
-néticosarpexãdtubos; máquinas limpadoras de tubos;
máquinas raspadoras da sede de orifícios; máquinas esme e ilhadores da
sede de crificies.
Classe 8
eiioa ejzteres de tele:ora roa-.
lacete
' •
lhos rese:Ocres de depuradorce,
aparelhos filtrantes; apaeelhos esma••.
Local:
rillead.ores da sede de orifícios; roa-•
relhos expenr:ores de tulio-i; centre
irepiteaes refere-eles o cmegnéticce e ar para a expansão G9
contro'n meeneiices a ar pi:teõrie d niiioraev:ls
rPvi-,tan
'D de tubas; P.;N'C'u:'ri,
a e •-•
,•,.' .
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anti; diluentes químicos; dioxidos dis. embarcações; chapas para acicates ;
passantes quimicos; dissociadores qui- chassis; desligadeires de veiculos, di toacluras; abridores de malas, caixas
micos; dissolvente squimicos;
reçoes- de veicules; dirigíveis e sti as ext,; -acessórios de metal não de ou.
dolomita ou dolornla; dulcificantes partes integrantes; dragas; eixos d e Iras 'classes; aços para afiar; açucam
quimica para indústriaa • dulcina pa, direção para veie-tilos; eixos de Vei reines; adornos exceto jóias: e Imina indústria; emolientes químicos; es- nulos; elevadores; embarcações e sue 's tação de jóias; afiadores; .alavancas:
teeratas; estearina:, esteres químicos, partes' integrantes;, engates de ve alargadores; aldravas; al g einas; aliestriquininas; para fins industriais; culos; escadas rodantes; escotilhas cates;'almotolias; alviões; cahhos:
etano; excitadores quirnicosa,extinco, estribos de veicules; freios de vei anéis, exceto jóias ou partes de má-.
res quimicos para incêndio; fenilace- calos; frontarias para veículos; fur quinas; aparelhos de café; aparelhos
tanilido; ferrocianeto de potassio;
gões e suas' partes integrantes; gui de -chá; aparelhos de cozinha; anime,s sensíveis; fixadores químicos; fla. dões para veículos; hélices de ve l-- tos; arames lisos ou farpados; arcos
dia; fluidos quimicos; para inclue- cuias; jangadas; lanchas e suas par de serra; arcos de pua; al-go l as para
trial; fluorldreto; fluxos para soldas; tes integrantes; lemes; locoincaivas e guardanapos; e similares; aroS para
formiatos; losfitos; lucrine; gaiatos; sua.s partes integrantes; manivela s g uardanapos; e similares; aros para
galhato 'de bismuto; gases químicos; para veículos; mastros; molas de vai óculos; arma çõ es; arranca-tacha; arglicerina para inlustria; glicol; gli, culõs; motocargas e suas partes inte - rebites; artefatos de metal, não de
Requerente: Emprêsa JOrnalfatica cosidos; • helio; heilocopostas; papeis, grantes; motocicletas e sua á partes outras classes; artigos de metal não
heStano; hidrocirato; para -cópias; hl., - integrantes; motociclos e suas parte s de outras classes; assadeiras; ariça• Brasileira S.A.
drogenio; hidrossullito; hidroxicitria- integrantes; motaturgoes; e suas par dores de fogão;.' azeiteiras; bacias;
Local: Guanabara.
tes ' integrantes; • motoretas • e sua s bainhas; faixelas; baldes: bandalas:
nelal; hiposfosfatas; humetantes
Classes '32 e 33 — Título
micos; impermeabilizantes químicos; partes integrantes; navios 'e sua s barris' baterias de cozinha • bebeN9 853.805
ioduretos; manganita; materias qui.. partes integrantes; ônibus e suas par - douras; betu- ineiras; bigornas; bisates integrantes; para-brisas de vai- gras
miem; materiais sinteticas; produtos culoa;
; biscoiteiras; bombonderes; bopara;choques de veículos; pára.
químicos para. fabricação dó: nitra- lama de
tões; puxadores; baacadetras; bridões
veículos;
pedais
de
câmbio;
tos; nitrobenzina; oxalatos; oxician. petroleiros e suas partes integrantes; para animais; brocas; bolas não de
tes químicos-anti; oxialos; Isrogênio; pick-ips e , suas partas integrantes: outras classes; bales: cabecõesa capapel albuminado; papel heliograficu; pneumáticos de veículos; pontões de bines; cabes; etscarnbas; ca caro l a s ;
UJJ1l
r__
papel sensível; pirolustia; póS cadmia veículos; radiadores para vaiculos; cacrepcts cadeados; cadinhos; ca fecos; posta.ssa; preparação quimicas; raio para bicicletas; rebocadoras e teiras; caixas . (inclusive para relóInd. Bresii
redutores quimices; removedores qui_ suas .partes integrantes; rebo q ues e gio); caldeirões; canecas: . canivetes;
micos; renovadores caiimicoS;
suas partes integrantes; remos; ro- nan e s; cântaros; canudinhos; canu•
dores químicos; salicitatos; sais qui_ das de veículos; &anis; toletes; para
Requerente: Companhia, Siderúrgica micos para indústria; secantes qui- veículos; 'tratores não agrícolas , vel dos; carretilhas;' eastinals; catracas;
Paulista — COSIPA
micos; sodas químicas (inclusive caus- colos e suas partes integrantes; trens cavadeiras; cavale'es de ferro •í can-,
Local; São Paulo'
tica); soluções químicas; sulfatos; sul- e suas partes integrantes; troles; tiros de • mesa; chaleirss; chamarás;
• Classe 1
fitos; sulfretos; thnner, exceto 'de troleibus e suas partes integrantes; chanfrades; chapas não de outra.s
' Artigos: Substâncias, • e -preparações
trucks e suas partes entegraut es • vaa classes; chs.ves de broca; - ah:unir:5s'
outras classes.
químicas usadas nas industrias, na
pões e suas partes inte grantes; VP.-- chaves de fenda; chaves cie a^rsfuClasse 50
.•
, fotografia e nas analises ,químicas. Artigos: Serviço de estamparia, usl- .gonetas e suas partes integrantes: soa; chas• es em gana:1; chaves inSubstâncias e preparações quimicas nagem-, fundição e forjaria de peças varais de veículos; varetas nara veí- glasaS; canums; és.s;
coadores; col heres de niesca cal/is:as
anticorrosivas e antioxidantes, saber: e .partes de aparelhos, máquinas, mo- culos; .veículos..
de • pedreiro; carnpotelras; carchas;
Classe: 16
abrasivos quimicos; absorventes qui- tores e veículos, serviços siderurgacsnexões; para cacaaainente; earmicos; aceleradores químicos; acorde..
_aos, transportes em geral.
Artigos: Material exclusivamante
sia; aceitificadores q uimicos; aeetatos;
Classe 32
ra construção e adorno de prédio e rentes não de outra-, • clr: • re; canacetileno; acetoarsenito; aceotcelulo- Artigos: •Jornais, revistas e pualicaa estradas a saber: , alcatroados pàrka, feiteiras; copos; coquateleiras; c aaatse; acidas; acetona; adesivos químicos: ções em geral; albuns, programas ra- construções; argila preparada para arames; cortadores de grama e• ouabsorventes quimicos; agentes quimi- diofonicos; peças teatrais e cinernato- construções; areia preparada: para trcs; cremalheiras; cremone•a; calvos;
cos; aglutinadores quimicos; - agua dis- graficas; Artigos impressos a . saber: construções; argamassas para constru.. cruze,;as; cubetas; cubos: cuahas;.
tilaria para indústria; agua Oxigena- Almanaques; albuns impressos; aasia. ções; asfalto para construções, azia- cunhos; curvas de cano Cle reforço,
da; para Industrial; guarres. para In.- rios;' calendários; catalogas cronicas; lejoá para construções; balaustres de ets. ; ' cuscuzeiros; enteias; descarsas
dústria; albumina; aloalis quimlcos; impressas designações de filmes; de_ .construções; balcões quando, constru- para tal heres, para ferros, etc.;
-alcalinos químicos; alcool para indus- signaçoes de peças teatrais; discursos ções, batentes para construções; blo- cos; dista:Vivos- (exceto da c l asse 25);
trial; aldeídos; alimentos, produtos impressos; folhetos impressos; folha cos para construçoes; blocos para pa- dobiadiças; enfeites MO de outras
quimicos para conservar alumens; alta nhas impressas; historias impressas vimentasão; calhas de telhados; cl- clasáes; eiasates ; engrenagens (eyesto
mina; alvaiades para industria; ale- indicas telefonicos; jornais; livros, mu.- 'menteComum; caibres Preparados partes .de ana.auirias); envólueros • - enUns; ou amelida; amida; amiclina; arcas impressas; orações impressas; -para .coostruçoes; caixas de cimento; xadas; eneaclinhas; enxós:: escarramido (quirnico); midogeneo; amido]; peças cinematograficas; peças tea- caixilhos; cal para: construções; cha- dores; cs.caproa; esguinchas; .aspa'haamonia; amoniado; arnonieto;.
trais; passeias impressas; programas .minés dó. concreto'; chapas para rsons- dores; para mictório; esnelhos rnena: anticoraosivos; quí micos; antide- de circo, programa de rádio, progra, truções; colunas para - construções; tá.licr:s;
esporas; esprernedores: coatonantes; liara motores; antiferrugl- mas de televisão, programas impres- cornijas de concre to; ocre para cons- madeiras; estiçadores ferramenta; iasdivisões , pré-fabricadas; drenossos químicos; antiincrustantes quí- sos, programas; propaganda i mpr c:5s a trações;
micos; antimonio; a p tioxidantes; nui_ escrita; prospectos impressos, escritos; nos - para ; construções; edificações pra- ticadeira,s (ferramentas); esto.ia•a esesquadrias; estacas prepa- trilhos para montaria; extensbes; fa • micos; a,ntitartaros; . an troe on o ; ah- prosas impressas; publicações impres, moldados;traquinon . argan ; argonina; . ase. sa.s; revista impressas; romances im- radas para construções; estruturas ma; facoas; fechaduras:. fechos; ferconstruções; forros; frisos; gui- raduras; fenagens ern geral; ferranio para Indústria; aticadores quirno pressos; roteiros impressas de filmes; para
chets; grades; imitações de //farina- mantas em geral; ferrolhos; :feras
cos; auratos; zedessal de; azoratess roteiros impressos de peças teatrais; res
para , construções; impérmeabili- cornuns para. passar roura; ferros de.
azotos; azulins; banhos: quis-nicas; scripts .de: einema, teatro e.telesIsão; zadores de argamassas; janelas; la_
plaina para cortar capim; foices; a5barita; baritina; . ou baritita; - barri.
'Sueltos impressos.
drilhos; lageotas; lajes,. lambris, la- lhas para - firfs diversos; cloreaaas;
lhas; químicas; bases químicas; benmelas,
lhe-Oras_
para
construções;
'luN.9 853.808
fôrmas; fsamões; forquilhas; freies; ,
zeno; benzina; biboratos; bicarboria,
vas de junções para construções; para
' Classe: 21
amolais; _ fresas .; fregideiras;
tos para indústria; bicloretos; bicromacadame;
madeira
preparada
para
matos; bloquimicos; produtos; bioxo. Artigos: Veículos e suas partes inte- construções; manilhas; a';á r ia ores fruteiras; 'funis; furadores ir:armes;
latos; bismuto; bismuto: -bissulfites; grantes, exceto máquinas e .motores, preparado& para construçõea; massas ganchos; garfos; globos; goivas anão
bitartatos; bora,cita; borax; braunita; a saber: alavanca de câmbio, ambu- para parede; mosaicos; - papel para d.e - outras classes) • grampos • arolância ;e suas partes . integrantes
guarnirrbas não de outras classes;
~ brometos; bromo; bromoformio: bro- amortecedores de veículos; aros para forrar casa; paredes d ivi sórias; in- sas;
muretos, butano-gás; cafeína; cafeoclusive para, escritórios; parquetes; instrumentos . cortantes, • não de outras
I,na;
veículos;
automóveis
e
suas
partes
incal virgem usados nas indústrias; tegrantes; auto-caminhões
peças ornamentais de cimento ou classes; instrumentos perfnrantes não
e suas
Micalcimina; caldos; calomelanos para partes
. e cg êsso; Para . tetos e paredes, exceto da de outras classes; jardineiras; jarras;
integrantes;
auto-motrizes
Industria; canf ora; caslmina; carba.
lasse 25; pedregulhos preparados pa- jarros; ladrões para caixa d'água;
n "natos; • carboretoe; carmin camalita; suas partes integrantes; aviões e suas r a construções; pilastras de concreto; lâminas não de outras classes; iampartes
integrantes;
balões
para
nave— 'saseina; para Indústria; catalisadores gação aérea e suas partes integrantes* - iscas placas para pavimentação; pe- parinas; latas; latões; lava-dedos de
Nlhufmicos; causticas químicos; corio- bancos de veículos; bardas e suas dras preparadas para. • construções: mesa; lavatórios; leiteiras; letras de
~ Oxido de; corusa; corussita; chapas partes integrantes; barcos e suas
portas; portões; prateleiras;-quando metalé devantadores não sendo máconstruções; produtos betuminosos
ulsiondas; chapas aensivels; dana. tes integrantes: bicicletas e suas parpar- para construções; produtos de base quinas; limas; limardes; limpa-péà
1.,[7 cianeots; cianido; dano; cianoge.. tes integrantes; bondes e suas partes
metálicos; linguetas; . luvas não sen=aio, cianutabs; cuanuretos; cinabrio; integrantes; botes- e suas partes mi. asfáltica; soleiras para portas; 'ta- do partes de máquinas; luras para,
alitratos; cloratos: cloretos; clorldra- tegrantes; braços para veículos; bre- cos; tanques de cimenta; telhas; ti. bombas d'água; maçanetas; macetes;
elos; cloro; cloroformio como solven- ques; calotas; câmaras de' ar, para jolos; tintas' _para paredes muros machadinhas; machado; malhos;
11 ; cobalto, combinações químicas de; veículos; camionetas e suas partes in- portas e janelas; tubos .de concreto; mancais pára rodas; man.dris;
alolodi; cmposições químicas; campos- tegrantes; caminhões e suas partes tubo de uso exclusiva em Construções; velas; - mantegueiras; marmitas; mar.
de ventilação de edifícios; vequirn:cos; corantes quimicos; ema Integrantes;. canoas e suas partes in. tubos
nezianas; vigamentos preparados pa- retas; martelos; matrizes; nulas não
sivos químicos anti creosoto; caoma- tegrantes; carretas e suas partes inte- ra
construções; vigas preparadas para saneio partes de máquinas; mossas;
-.P.s; cultura; caldo de :c' cultura. ; de grantes; carrinhos de mão e suas construções;
,Vitrinas quando constam- munhões; núcleos para martelos; o
nilacteria,s; de colminantes químicos; partes integrantes; carroças e suas
.• bigornas; objetos de metal, não do
ções; vitros ou vitreaux
eli ecopantos químicos; de •coponenies partes integrantes; carrocerias; carClasse: 11
outras classes; pedestias; pendentes:
Maciimice.s; degelaciores químicos: des- ros irriga dores e suas partes integran- Artigos: Ferramentas
de tôda espécie, penduricalhos; p eneira,s; perfilados;
:;:)rantes yuimicos; deesrigraxantes tes; carros niotores e suas partes in- exceto partes de máquinas,
ferragens p erfuradores (ferramentas); Perrlos
IN 21nl loas; d esin crus tais tes. químicos;
tegrante&; carros reboques e suas
cute/aria em geral Pequenos ar- de fistação; pés de cabra; pias; pi[ama tu ran tes químicos; ?atempera. partes inte grantes; carros e taisquas e
tie
cs qualauer metal, ri p ando :não e9.clores; - picaretas; picçõees; pila;scs;
, res quiro • c, .; (laica natee quimie)s e suas pares integrantes : cascos cio
e outras classes; a saber: — abo- pinças não de outras classes; p:nos
•
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de maquines; solnes; plass, cos; aparelhas fotográficcs; aparelhos meras; fogareiro (elétrica ou não) ;
per:, seleiras manuais; fatetzlegiáiiceen aparelhos gaseiiica- fogões (elétricos ou não) ; for andesparir; percss; por- dares; aparelhos geedssiccs; aparelhes cópias; fones; fonográficos, inanuinss;
ei ta-rapo:o pote-gelos; hicIrcra é trica s ; aparelhas, limpadores fenográfieos, discas; fonógrafos; ton"
á 3; p eta-jerres; posts-jóias; (de uso doméstico) ; aparelhos meteo- te de cabeça; fon&tnetres; fortosce; • porta-to:ires; penteiras; rológicos; aparelhoS misturadores (de pios; formas eléirices; fornes; Msfosim
. ; C.a relósios ; potes; pratos; liquides, de óleos) ; aparelhos ozoni- c é pios ; fotodecsalcad GT as ; fotefor.et;
proteteres para celçados; zaderes; aparelhos náuticos; apare- ta tosr afia s; ' maquinas; fotografemesmc„
çiess; ourIlicadcree; quijei- Mos científicos; aparelhos pasteuriza- tres; fotomeres; foto.sxopies; freqüen'sus- ;
mel:ri-raras; reladores ralos; deres; aparelhes pise; etores ; aparelhos cia, aparelhos de; frequer eis:lesses;
as drã raspadeiras nãe de ou- reatores; apareln as i a dicianices; apa- freqüência, medidores; fusíveis, b'IioS
tra el esses; rasadas; rebi 'ms; reci- relhas refrig eractore.s; aparelhos ra- de; fusíveis, chaves de; gala-ritos;
. 7J e- les; regadores; rede-mas; reser- cliotelegráficcs; aparelhos reproduto- galactometras; gelvanometr os; garrade ima geos; aparelhos reprodu- fas; térrn.cas; gás, bicos automáticas
aa'd ries; retentores; retortes; rcca- res;
dei- . Ás; rcdses (exceto de mdquinas e tores de sons; aparelhos sinaladores; de; gás bombas para; gás, bernbas
sei. elos); roldanas; rolos; rosários; aparelhos soldadores; aparelhes sono- para limpar tUics de; gás boiriar.s
aparelhos telefônicos; aparelhes para provar; gás, contadores de; gás;
ssa. , as; rosetas; saca-pregos; saca- ros;
ei essa ficas; .aparelhos termostatos; difusores de; gás, dispositivos para
; ca-tacas; sachas; sacholas; taparelhas
toca-discos; aparelhos venac os; saídas; saladeiras; saleiros; tiladores; apites não de outras clas- lovas; gás; distribuidoras de; gás, fogões a; gás, fornos a gosc a elnios; gasaldes; sorras; serrctess serviços de ses;
aeuec e cl 2 res ; aritonômetros ; ass emsiç os de chá; sifões; sinetas; piraderes de pó; assadores; autoria- sômetros; gelsess; geladeira; girascoe
s'iliU:J; n ovelas; suportes; taças; ta- ves; automáticaschave.s; baterias; ba- pis; globos geográficas; para ensino;
para ensino; glezoshue ; a lhadeiras ; talhas; talheres; lanças; balcões frigorificcs; balizas; globos terrestres
gneanones; gonionietros; g 9. Sandocres; tampas; tanques; tapetes bares:safes; barômetros; bazimetros; metros;
dua dores ; gr a f °fones; gral ôme usa. ;
de tarrachas; taxas; telas de batedeiras de uso doméstico; aate- grafonolas;
gramofones; gravadores;
asa: ; tenzes; terçados; terminais; rias; benjamins; binóculos; bitolas; gravimetros;
gravoscópics; grupos
terrinas; tesouras para costura; te- bovinas; bombas de ar não mecâni- conversores; harmonômetres;
hemesois a para jardineiro; tijelgs tornei- cas; borboletas automáticas; oules grafo; hectograno; hectoesteres;
necras toroinhos; tornos; torquesas; tra- elétricos; buzinas; bússolas; butiro- tometros ; heliegrafo; hellefonógrafo;
des; trancas; taanquetas; travadei- metros; - caixas automáticas não de helicômetro; hesicogi alo; helioreesre;
eas; traaessas; trilhe3; trinchantes; outras classes; calibradores; câmaras helisocópies; helestates; heliotesrmetr i ncos : trocartes; ou trocastes; tu- de aparelhos; câmaras fotográficas; metros- herbário- didáticos . heráraeaos para encanamento; tubos para esmeras frigorificas; câmaras de - ci- tros; hidrantes; hidráulicos, hidrobe,• rias divdsos; uniões; urinóis; urnas; nema; câmara de televisão; câmaras; 1 rdm e tros aparelho s hidredin amam e
lias ; simples; varais; varetas; ! campainhas elétricas; carregadores
-tros;hidóafcômetros
es; vasilhames; vasos; verru- automáticos; carregadores paeumáti- hidras:tatos; hidrotimetr os ; higrdVC
mas : iro:as; xícaras
tmos ; • cartas as trográf mas; cartas m etros ; higroscópios, hisômetros;
Classe 8
geográfica s ; cartas náuticas; chapas ha dllmetros ; holofotes; horizontes
Instrumentos da precisão de aparelhos elétricas; chassis; cha- artificiais; "horse singers"; incubaáriL es:
Se leanientos científicos, aparelhos de ves automáticas; chaves de alavan- dores; indicadores automáticos; inccanum, instrumentos e aparelhos cas; chaves elétricas; chaves magné- dicadores de detenção de curto-cir:lidá ticos, moldes de tálda espécie. ticas; chocadeiras; chuveiros elétri- cuito; indicadores de aparelhos elésuar:61'1os de aparelhos elétricos, in- cos; cidõmetros; cinematografes; cli- tricos; indicadores de corrente; inalma se válvulas; lâmpadas; tomadas; afaneteo.s; clorados esé cal' rnador es ; dicadores de elevadores; indicadores
E, quetes ; etc) aparelhos fotográ- colorímetros; comandos a distância; de escapamento; indicadores de
dicon, cineinatcsráficos, máquinas is- combustores de gás; compassos (ex- fexoes; indicadores de fôrça motriz;
entes, etc.) ; discas gravados, e til- ceto para desenho) comutadores; indicadores de nível; indicadores de
nas revelados; a saber: — abaixa- condensadores; contadores aukomáti- péso; indicadores de preços (taxíaizes ; abajures; absorscmetro; acen- cos; contadores de rotação; conver- metros e similares) ; indicadores . de
dedores; actinômetres; , açucarimen- ' sores; coornatógrafos cogn etel eiras ; pressão de gás; indicadores de presores; acumuladores; adaptadores; cometes elétricas; cometas para gel- são de vácuo; indicadores de quanaerometres; aIecelômetras; alternado- culos; correntes de agrimensor; cor- tidade; indicadores , de tensão; in:es de corrente elétrica; alto-falan- tadeiras de fotografia; crista is de dicadores para motores; indicadores
. 'es . amassadeiras de uso domésticos; rádio' cormastocopuos; crinigrafos; para válvulas; injetores; insetici:imort ecedores elétricos; amperime- cronômetres; curvimetros; d ensíme- das não-agrícolas — aparelhos; instrumentos de cálculos; instrumentos
'Sases ; ampliadores; amplificadores, tros; descascadores de uso doméstico; de
mecânicos, instrumenanalisadores; anéis de calibrar; ano- despertadores; diais; diafragmas; toscontrole;
de física; instrumentos matemámometros; antenas; anúncios .elétri- dianommetrcs; discos automáticos; , ticos;
instrumentos náuticos; cienaos; aparelhos acionados por moedas; discos automáticos; discos donografa- tíficos;
interaparelhos aerofotogramétrioos; apa- dos; disccs gravados; discos para ruptores;intercomunicadores;
isoladores; isolantes, fitas;
sellios cossmográficas; aparelhos de cálculos; discos sonoros; discos: tele- laleidoscOpios; lactoscópios; lânspaagrimensura; aparelhos de alarma; fônicos; distribuidores de eletriciOade; d'as; lampiões; lanterna de pilhas;
aparelhos de alta tensão; aparelhos dispositivos mecânicos ou elétricos; lanternas elétricas; lanternas simãe ar refrigerado; aparelhos de assar; para cortinas; duchas; ebulidores, ples; lareira; lensômetros : lentes*
aparelhos de astronomia; aparelhos ecobatímetros; ejetores; eletróf oro; 1MM:tetras; linigrafos; liquidificade cocção; aparelhos de comunicação eletro.scópios; enceradeiras; equipa- dores; lisimetros; luc3fnetros; luInterna; aparelhos de contrôle de ca- mentos de aparelhos elétricos; aqui-, netas; lupas, lustres, maçarico ;iraaparelhos de contrôle de fôrça; pamentos para sincronização; espe- crômetros; magnetógrafos; magnecor; aparelhos
aparelhos de contrôle de movimento; lhos para instalações elétricas; aspec- tômetrw; inanipuladores; 1=216aparelhos de contrôle de som; apa- troscópios; espetógrafas; espremedo- metros; mapas astrográfieos; mapas
relhos de controle de temperatura; res de uso doméstico; esquadro, exce- da astronomia, mapas geográficos;
aperelhos de cortar frios (de uso do- to para desenho; estabilizadorezi de mapas marítimos; mapas náuticos;
méstico) ; aparelhos de encerar (de pressão; estabilizazdores de voltagem; aliadores, de uso doméstico; máquiUse doméstico) ; aparelhos de enge- estadias; estacilmetros; estenômetros; nas cinematográficas; máquinas cornharia; aparelhos de engomar (de estereoscópios; estere&afoscóptes; e-- tadoras, de uso doméstico; máquinas
siso doméstico) ; aparelhos de espar- tereoraetros; estereephmfas etre.% es- de fasze.r café, de Uso doméstico; másir; aparelhos de evaporização; apa- tereepticons; estesiometros; estetôme- gamas de lavar legumes, de uso dorelhas de experiências cientificas; tros; esticadores, aparelhos; estilome- méstico; máquinas de Lavar pratos,
aparelhos de fermentação; aparelhos tros; estrada de ferro; aparelho para; de uso doméstico; máquinas
de física; aparelhos c fotodecalque; escada de ferro, contrÔle de; estra- moer ou picar calme, da use domésda de ferro; sinais automáticos para;
máquinas de moer ou picar /eaparelhos de fotografia; aparelhos de estrada de ferro; sistema de sinali- tico;
de uso doméstico; máquinas
alvaniplastia; aparelhes de geodesia; zação para; estufas de aquecimento; gumes,
aparelhos de geometria; aparelhos de estufas para plantas; endiânsetros; falantes; máquinss fotográficas; . MeUuminacão; aparelhos de institutos evaporametros; exaustores exceto de quinas lavadoras, da aso s doméstico;
máquinas limpadoras, de uso
*de beleza; aparelhos de matar insedos (não agrícolas) ; aparelhos de me- máquinas; expedimentadores de ovos; méstico; máquinas picadoras; mes
dição; aparelhos de observação; apa- escosornetros; extintores de incêndio; quinas picadoras de uso doméstico;
relhos de ordenha; aparelhos de pas- fanto.scópies; faroletes; faróis; fecha- máquinas registradoras, exceto de escritório; máquinas marcadoras de
sar roupa (de uso doméstico) ; apa- portas automáticos; fecha-portas narsagens;
máquinas marcadoras de
relhos de pesar; aparelhos de prote- pneumáticos; feders; ferros elétricos roupas;
automáticas;
ção contra acidente; aparelhos de P ara solda; ferro para passar e en- marcadoresmarcadoras
matemáticos;
rádio; aparelhos de refrigeração; gomar; fervedores; filmadores; filmes Instrumentoselétricos;
de altura;
aparelhes de segurança; (inclusi ve do i, revelados; filtrards; filtros; apare- medidores de medidores
comprimento; Medidotráfego) ; aparelhes de sinalização; I nos automáticos; fios; aparelhos res de distância;
medidores 'de fôr',
aparelhos desifetadores não raedici- elétricos; física, aparelhos de; física, co; medidores de intervalo;nass; aparelhes .da-som; anarelnos
Instrumentos de; fitas métricas; fixos doree
pêso; med Ol ore5 tressáo;
teleccumnicaçõesd aparelhos de tele- dentados; flexim e tras ; • "flushes"; fo- medidores de rosca; inedideres de
visão; aparardes asterilizad'ores (adi cag em de instrumentos óticos, d epo- volume; medidores graduados; Memediei s. iss)
sepersEssas dotegrainét.r1- sitiam para; focalizadores para cá- gafones, raegâtrietroso inegascdposS;
";V.o s • 7:
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mescladores;
Eters '1ô3iees,
fisos; teteoroscopios; rnetránaness
'metros; microfones; micrômetros;
microscópios; mieis:domes; miras de
base; miras graduadas; misturadores de lim a dos; moedores, de uso
doméstico;
molinetes hidráulicos;
mostradores ,: níveh
ofetivas
gráficas; • its.iles; :: .d(craetsos; cisci.
ag,rafes; cone isres;ozonizaeores;
esc/it.:e etros; c---m).c:;e();,)ics; padrá xo
paineis, de resrelhos elétricos; Panelas de pressão; panelas elétricas;
pantometros; para-raios; passimetros; pedômetros, pêndulos; pentes,.
dores elétricos; pesagem, aparelhas
pema;
pesagem, instrumentos de;
pesos para balanças; picadores,
uso ckmésticos; Ipicle-ups"; pilhas
elétricas; pince-nez; pipetas; nirOmetros; piroscópios;
pistolas, da
pintar
planinistres;
planisfeelos;
plugs; pluviógralos; p luviômetros ='
pluvioscópios; polarímetros; poisriscópios.; potenciômetres; prismas;
Projetores cinematográficos; proj etoses de filmes; p rojetores de imagens; projetores -de luz; propulsores; prumo; pulverizadures, não de
outras classes; quadrantes; quadros
de eletricidade; queimadores de óleo;
queimadores elétrieos;
radiofonos,
rádios; reatores; refletores, refrige; regadores automáticos; re;sistro dores cíe. aparelhes; registradas
les de ar; rasistraclores de atmose
f ara ; registradores de tempo; re- •
a istradores de tensão; registradores
de ti ra V. P111; resisti:se-sons Ge talfe
ao; registradores de 'srOnsite (borla;
Idas) reeist radores rio velocidsde .;
reaistradoess de veicules; registra .
dores adil em átleos;
re iSt1' os Psam
sua; regi -h-, para caras; reais
tros . rara g s; registres paes, Jus;
se aie tsos pesa vapor; reeistres
a rá fices ; rêauas graduadas; relass,
on re i s i n; relógios em geral (Mela ,
sive . Fal ares): rearretros, d
redte rs o ; resistênc i as; reti adues;
al7 mefen os; se ie mósrafos; seismocamos ; se l ecinnado r es; sernádofos; ses aias, de alarma; sereia.s de 2:Vi53;
setas d e sineliamão el étrica; sifdes;-.
s esrtantes; sina i s de trânsito: sina:.
l a.dorrs: filr alefros, de direção; sia 7adores ; sinoscónics; sirenes;
sism e fones; sismoconios; sistema
d e a l a rma; sistema de comunicação;
s istema de contrdle; sistema de sis l i zo cão; sistema de som; sista metros; soldadoras elétricos; soque t as; sorveteiras; su portes de aparel hos elétricos: tacdmetros; tactueometros ; tax imetros; telefone; telée,
arafos; telêroetrns; telescópios;
es; televisores; teodolitos
4• ermornnes; terindrnetros não chnia
ehs ; termoscoplos; termostatos; ti
"a-linhas: toca-disco s ; tomadas: toas
1-leiloe de com p ressão; torradeiras;
feri-adores;
tostadeiras; transferinres ; transistores; trenas; t riP é'Es.
enarelli os foto g ráficos; tobel,
scOsti oos; todas "condults"; vácuometros: válvu l as de comp orta; ve:1,n17aq elétricas; varas as aduacias; varfsa-afos: . veiocanetros: ventilado-Pe.:o vibradores: viscosimetros; vias
tA m stros voltdnetTes; volometras;
velam tdme teus; watt oine. ti os; altnoscópii)y;.
CESIP.A —

CIL:se '1
i2ti o Js má ali ao de maio-altura e
lsestleolturae SIG.3 cortes Sntearc.ries.
Srandes, insiteurp_Jzitos atS ,ÁC0 -13.:3, .:11”:1 1 1 SiW;. tratores, a saber; adulatdoresd
sssefonos; em , assadoras: ancinhos
ame& nices. üneinlias puxsdos a cavalo;
erados; arrence , é. ores de plantas; ass apes-tecos: balancin s; batedeiras
ssericoies; hteas riam arados; Lombas •
adriceis borrificadores agrícola-à;
bracos de arados; esoinedeiras mecaTilem; .caroldeiras; cavadeiras; ceifadeiras; ceifeiras;, 'cepos de arados;
eharrues; cortadores Mecânicos cír, •
erma, cadime mama, 'etc. ; desoo cuiaras r,i,,eânieas; deOteeroadores
•
r1 ^.4oenclo7es; ..clistribuidores mecânicos de estrume; distribuidores

cânticos de sementes; eixo de Mi' '
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quinas agrícolas; escarificadores; es- i máquinas; filtros de máquinas; foles 1 máquinas; pistões para máquinas; 1 bruto eu parcialmente py.r.T.; aadsa
cavadeiras mecânicas, espalhadeiras de máquinas;. fôrmas de máquinas; placas para tornos; placas partes ao calarnba; (resina); calamoina; salde terra; máquinas; r ''Intores de er- fornos de máquinas; forquilhas; frah- máquivas • plainas' planetarias • pia- cardes; calcedanea; calcam.; ca ironia
vas darunhas e
as; extintores aldose& de máquin s de costura; frdos; tinados de motores; polias; politrizes; ritrs; casc.ssita; campeche — carata
a
agrícolas; máquinas; ienadeiras; ga- mesas; furadores de máquinas; fura- 'pratos, de máquinas; prensas; ralos de de pau; cana de indicia cania,a era
danheiras; grades de discos ou den- I dosas' mecânicos; gatilhos; de máqui- máquinas; receptáculos de; máquinas; bruço; ou parels.Imeni;e susparsda;
tes; lança-chamas agrícolas; leivados 'nas; geradores de corrente; grelhas de 'redutores para máquinas; reguladores cunham em bruto, ou parcianaente
res locomóveis agricolas; máquinas máquinas; gruas; guias partes de má de fórça; para máquinas; reguladores preparada; coalim em bruto ou para,dubadeiras; máquinas amassadores quinas; guinchos; guindastes; haste de velocidade para máquinas; rola- cialmente preparado; cap:m bi uto;
agrícolas; máquinas arrancadoras de de máquinas; insufladores de ai par mentos de motores; rolos partes de cupaque; cartona to bruto ou pai ciaitocos; máquinas batedeiras agrícolas; máquinas; juntas para máquinas; lan máquinas; rolamentos de motores; mente preparaao; carmeihm; ca
nina
máquinas borrifadorax agrícolas; má- çadeiras para maquinas; lanças par- rolos partes de maquinas; rotativas; bruto; carnanba; cartone; carneiro;
quinas capinadeiras, máquinas carpi- tes de máquinas; /ubrificadores partes ratares; segmcntos separadores, partes lá, de (em bruto 'mparcialinente
deiras, máquinas cavadeiras; máquinas de máquinas; macacos; macais anti- de máquinas; tambores, partes de preparada); carua; casca de vegecdfaddras; máquinas colhedeiras; fricção; manivelas de máquinas; má- máquinas; taares; tesouras mecâni- tais; (de arvores, de cocos etc.);
máquinas cortadeiras de plantas; má- quinas abanadoras; máquinas acha- cas; tornos, tremonhas; tubulações casca de vegetais ,-. estratos em bruquinas cultivadoras; máquinas de abrir tadoras; máquinas acionadoras; má- para caldeiras; tulrbirias; válvulas; 'ta de: cascos de cágados, tartarugas,
canais de irrigação; máquinas de quinas adelgaçadoras; máquinas afia partes de máquinas; ventilador& par- de etc.; ca,ssiterita; casulo; caudas
amanhar terra; máquinas de colliér doras; máquinas ajustadoras; máqui tes de máquinas; veitoinhas, partes de animais (crinas); cauri (lina de
algodão; máquinas de colhêr frutra+ nas alarga,dora,s; máquinas alimenta de máquinas; virabrequins; volantes damarra); cavacos de madeira cebo
em bruta; centeio espigado; cera
máquinas de combater pragas;-máqui- dora; 'máquinas alisadoras; máquinas
partes de máquinas.
animal em bruto ou parcialmente
nas de cortar galhos; máquinas de alumadoras; máquinas amassadoras
Classe 5
preparada; cera mineral e: bruto ou
cortar raizes; máquinas de matar for- máquinas aplainadoras máquinas ar
migas e o tros insetos
u na agricultura; queadoras; máquinas arrolhadcras Artigos: Metais não trabalhados ou parcialmente preparada; cera vegetal
parcialmente
nas em bruto ou parcialmente preparaaa;
máquinas derrubadoras de árvores; máquinas aspiradoras; máquinas atarindústrias atrabalhados.
saber• aço;Usados
adesivos
cercas em bruto; chelita (-ninaria);
máquinas desinfetadoras de planta- rachadoras; máquinas a vapor; anás metalicos•
inos.naetalicas;
ções; máquinas empilhaderias agrico- quinas batedeiras; máquinas benefi- ca (meta:1); alpax;
aluminio;almaanti- chifres; chistos; cinzas; clinquer;
cocos — fibras de:
.a animal cai,
las; máquinas espalhadoras de tersa; dadoras; máquinas bornbeadora,s; má- fricção, em tal antimonio; aparas de brutc
ou parcialmente preparada;
Máquinas enxofradeiras para agricul- quinas 'brunidoras; máquinas burila- metal;bruto
bata-C (metal); barra-metal
cola vegetal em
ou parcialmentura; máquinas escarificadoras; má- doras; máquinas catadoras; máquinas em': bronze;
carbono; metais a; car- te preparada; coloionia; sonhas de
quinas estruinadeiras; máquinas ex- centrifugadoras; máquinas classifica- buret,o metalico;
cascara (cobre); ostras em bruto oa -arcialmente pres
Untaras de ervas daninhas e pragas; doras; máquinas coletoras; máquinas cedo;
(metal);
(chapas-metal);
conchas ue tartarugas em
máquinas insetifugas agrícolas; má_ compressoras; máquinas condensado- 1chumbo; cisalhas de metal; cobre; paradas;
bruto ou parcialmente preparadas;
quinas brigadoras agricola.s; máquinas ras; máquinas condutoras; máquinas colas metalicas; (soldas) constátan copal
em
bruto,
goma; copra; copraol
lança-chama agrícolas; máquinas lei- construtoras; máquinas cortadoras; (lisa); cromo (metal); cupro-niquel; em bruto; caprolito
em bruto ou parvadeiras; máquinas niveladoras agri- máquinas de abrir; máquinas de aco- duraluminio; druana; (metal) eles- cialmen.: preparado; coquilho caquip
ar,
•
q
m
colas; máquinas podadeiras; máquia e a uas. máquinas tron (metal); eletroplata; estanho; rama em bruto; coral cai bruto; conas pulverizadores agrícolas; máqui- de alterar produtos; máquinas de be- estibios; ferro; funclídos-(metal); rantes vegetais em bruto; coridnon;
nas regadeiras agrícolas;. máquinas neficiar; máquinas de binar fios; má- gucinio; gusa; hidrogenia; íman na- em bruto; cortiça em bruto; couçosachadeiras agrícolas; máquinas se- quinas de bobinar; máquinas de bar- tural (ferro magnetico); itrio; kie- • eiras em bruto; crina animal; crina
meadeiras; moinhos de vento moo- dar; máquinas de briquetar; máquinas selguhr; laminados; latão; ligas me- asgetal; criolita; cristal de, rocha;
adadeiras; moto-charruas; motores debruadoras; máquinas de brunir; má- taliess; limalhas de metal; litio; eremita (minaria) cromo —, minerice
agrícolas; niveladores agrícolas; pia- quinas debulhadoras; máquinas de bu- unetal) . ; manganes; maga,nin; mer- de: crubixá; .coral); diamantes brunadeiras, máquinas; podadeiras, má- rilar; máquinas de calandrar; mas cuio; mologdeno (metal); muntz; tos; diamantina; diatomitá; diorita;
quinas; pulverizadores agrícolas; re- quinas de cardar; máquinas de ela- niquel; osmio; osmiridio ouro; ouro- (mineres) em bruto; diviclivi em gadeiras mecânicas; ralhas de arado; cear; máquinas :de colar; máquinas pei; paladio (metal); pastas metaal- ` bruto; demi; encefalo de animais;
rocaddras-máquinas; rodas de arado; de conservar estradas; máquinas de cas para soldas; permaloy; piches- enxofee em bruto ou parcialmente
rolos compressores para esfarelar ter- coser; iná.quinas de costurar; inaqui- 'beque; plaque;' platina; poeiras de preparado; epomita; ervas não alimá rolos destorroadores; serneEtdeiras; nas de cavar; máquinas de debruar; metal; pós metalicos para solda; mentícias não medicinais em bruto;
máquinas, semeadoras; sulfatadoras máquinas de derrubar; máquinas de prata; ruols; ratenio; similar; soldas escamas • em bruto; 'esmeralda em
gríco as; timões de arados; tosadores descarnar; máquinas
a
del descoraçar; Metálicas; spiegel; spiegelisen; suca- bruto; esmeril em bruto; espato; esde grama; tratores agrícolas; vapor!- máquinas de desgadeificar; máquinas ta metal; tantalo; thomaz; (me- parto em bruto; especula mineiro;
zadores agrícolas.
de despolpar; máquinas de difundir; tatá fundidos); tiras metalicas; para espermacetc em bruto; esterrina;
Classe 6 .
máquinas de dobrar; máquinas de dre- salda; titanio; titaniosilico; tomba- estrorcianita; euxenita; extratos, aniArtigos: Máquinas e suas partes nar; máquinas de embragar máqui- que; torto: tungstenio (metal); vaa mais em bruto; extratos vegetais em
tegrantes, a saber: acoplamentos axi- nas de empurrar; máquinas de mi- nadio (metal); volfram; volfranio; bruto; feldspato; fibr s minerais em
ais; alavancas mecânicas; alavancas formar; máouinas de engraxar; má- (metal); ywnow; . zinco; zirconio; bruto; fibras vegetais em bruto; fl.
•
(metal):
laça; filtantes em brutd; pedras; flopartes de máquinas; anéis de seg- quinas ventiladoras; marteletes: meClasse 4
res; substâncias brutas extraidas das:
mento; anéis partes de máquinas; an- são; máquinas de extração; máquinas
tidetonantes para motores; aquecedo- de frabricar produtos; máquina de fi- Artigos: Substâncias de origem ,vege- fluoretos, minarias; fluarita; fainas
res de máquinas; antidetonantes para tetas; máquinas de movimentar; má- tal ou mineral, em bruto ou parcial- de vegetais; ia - medicinais e não
motores; aquecedores de máquinas; quina de pregar; máquinas de pro- mente preparadas, a não incluldas alimentícias; fosforia; fuller (teraríetes; arnezes; arranques de moto- duzir; máquinas de roscar* máauinas ai. outras classes, a saber: abelha, Ira); galenas (minados) ; ganga (mis
res; apitos de máquinas; aros de más de sacudir; máquinas- desempalhado- cera de: abelha, favos de: abelhas, neiro); ganistes (terra refrataria);
quinas; balanceiros de máquinas; ba- ras; máquinas desfibradoras; maquia nucleos de: açafrão em bruta; açor!: garnierita gelatina em bruto ou par.se,s de máquinas; barras 'de máquinas; nas es agradaras, maquinas desna- (coral azul) em bru ts • adragante malmente preparada; geleias ent
bate-estacas; betoneiras; bielas; blo- tadoras; máquinas de trabalhar pro- (goma) em bruto ou parcialmente bruto ou . parcialmente preparada;
cos partes de máquinas: bombas à dutos; máquinas de transformar pro- preparada; agar-agar em bruto gisptia; girassol (minaria); glicose
pistão; bombas centrifirãs; aaassbas dutos; máquinas distribuidoras; ma- parcialmente preparadas; agata em em bruto; gnais; gomas em bruto ou
bruto; agua marinha' em bruta; parcialmente preparada; forduras em
elétricas; bombas hidráulicas; braça- quinas elétricas; máquinas elevadoras; agua
= aIsibrato em bruto; aIbuino;
"
bruto ou parcialmente preparadas;
&iras de ' máquinas, braços _ de má- máquinas empacotadoras; máquinas alcatrão
' em bruto;
alexandrita
bruta;
quinas, brocas mecânicas; bronze de empalhadoras; máquinas encaderna- algas marinhas;
algodão,
caroço
de: grafite em bruto; granadas (pedras
máquinas; brozinas; buchas de má- dosas; máquinas encanadoras; máqui- algodão em. bruto; a/goda° em ramo,; em bruto); granito; brut; grés; guarenas em bruto ou parcialmente prequinas; burrinhoss cabeçotes de má- nas engavelsideiras •
máquinas
enrola- algodão parcialmente preparado; ali- paradas; guaxima (planta),;, barbaquinas; cabréa; cabrestantes;
cadeias; ara caldeiras; turbinas;
p
válvulas;
para máquinas; caixa partes de má- nas escavadoras; máquinas estampa- zarina; almacega (resina de arueira); cea); guelas de boi; guta-percha; em
quinas; calandras; calços partes de dora; máquinss espremedoras; máqui- em bruto; anais; ambas era bruto; bruto ou parcialmente preparada;
h liogtropio; , bruto;
e máquinas gaseificado- ambarina; ametista bruta; amianto hassmanita;
máquinas; caldeiras; de máquinas; nas furado as;
r
câmbios; camisas para máquinas; ca- ras; máquinas gramadeiras; máquinas bruto; amida, vegetal bruto; anil isotermita; ilmenita; jacinto bruto;
nos partes de máquinas; carburado- impressoras; máquinas impulsionado- s, bruto; animais para experiência; e jade bruto; jarina (marfinite) ; jaspe
res; cardans; carters; chumaceiras ras; máquinas industriais; máquinas pesquisa; partes de- animais, par- jetaicica; junco; lã animal em bruantifricçao para maquinas; cilindros lavadoras; maquinas bradaras; má- calmante preparadas, substancias; to; inclusive de carneiros e vidinha;
de máquinas; colares para máquinas; quinas misturadoras; mágninas moe- aparas ou resíduos de vegetais ou lã de escorias -em bruto; lã mineral
compressores; comutadores; de farsa doras; máquinas pneumáticas- mtt, minerais apatita; atanado; areia não em bruto; lã parcialmente prenara(areentifera monazitica. das; lã vegetal em bruto; inclusive
comutadores de velocidade; condensa- quinas pulveriaarioras; máquinas pu- epreparadas
te.); argila não preparada (inclu- de agulha de pinheir, ; lanis-lazuli
dores de máquinas; condutos para rificadorae; máquinas rachadoras; Iva
refratarias);
asbesto; azeviche ou lazulite; látex; lavas; limonita;
máquinas; contra-hastes de máqu nas máquinas
i
;
refinadoras;
máquinas retruta; babaçu; Coco de: bagaços linhaça; oleo bruto de: linhite:
contrapesos; de máquirnas; ;coroas para frigeradoras; máquinas -secadores; e m
egetais; balata bruta: bambu; ba- raieis; lidarnbar (estoraque); liouimáquinas; corrediças para máquinas; máquinas separadoras; máquinas ser- auna;
de baleira; barba de das de plantas; lupu/o cai bruto;
correntes de máquinas; correntes de radoras; máquinas soldadoras; máqui- ai ilha e barba
outros vegetais; bartatana; madeira; asparas de madeiras bruta
transmissão; cruzetas para másminas; nas sopradoras; mácminas torcedoras;\ e baleias
baritita; barrilha barro; ou parcialmente pre paradas; rua-deicubos para máq uinas;,
. culatras de má- máquinas torneadoras; m áquinas tri- asalto; bauxita; benhoass; , berilos ra; polpa de: madreperola bruta;
quinas, dínamos, discos de máquinas; turadoras; maquinas urdidas;
or má- etume em bruto; bexi gas; bismutia magnesia; malacacheta; maiaquita
dragas mecânicas; gizes de máquinas; quinas ventiladoras; marteletes; me- r
blenda; blotiyo; bog-fron; (li- bruta; malte bruto ou pexcialmente
eletrodos; êmbolos; engenhos cl e cana; , cânicos martelos mecânicos; meca- ita;
onita) ; borracha; suco ela serin- ,prenare saos: mamona bruta; mana
engenhos de serra; engrenagens de nismo de máquinas; moinhos, molas °- u&ra
rara fabrico de: borras; brim-- f bruto; alarmara bruto ou parcial-.
máquinas; aseateirca esmeris de má- de máquinas; motores; muni:Iões para se d
(e.sne,_./racete): brasil- mente preparado; marfim bruto;
quinas esmeras ,mscans as; estassa- máquinas; parafusos para
c máquinas; asu; brsu )bruto au, psrcialmente i mica bruta; minerio brutos mana-rinizadores; e:„ ',ntricos de máquinas; I pedais para máquinas; pentes -de má,- nreasrado;em
babosa babs de: cabelos te; monazitica; areia,:, musgo em
facas pa-.:`,es Éle máquinas; ferra- citrinas; isenteadores de teares' pinbruto: cs snian: eacba em bruta bruto; 121aCar bruta: :nozes; CEI SMS: •
tas nieça.nicas; ferramentas p artes de gacres de maquinas; pilões ,partes de sin
1 parci.$)mente preparado- cal em nozes não alimentícias; oanarnsi em
rjrAPAO

,

3020 eidata .fe
_

Iguto; oelina; oleos brutos; ()leoa
'.garcialmente preparados; oxi bruto;
pJa brui;a: orgaos de animais; oseos; ozonerita °rine.; paina; palha
bruta ou parcialmente preparaaa;
parafina, em brutt,; pastas brutas ou
parcialmente preparadas; pau-brasil
•rd bruto; pau campeche em bruto,
pedra especular (mineral) a'
Uzbão; pedras bru as; pedra-polue
em bulbo; pedras preciosas em bruto;
ralos de animais em bruto; penas de
t,',ves em bru:o; penugens em bruto
ou parcialmente preparada; pez oruto; rubelito bruto; rubi bruto; safira
bruto; sais minerais brutos; sendaWenn; sangue seco; cargaços; cartia.mbu; sebo animal vsgetal em bru- !
to* seivas vegetais; serradura; .serrasem; sulca bruta; silicio; s:sal
bra); soja em bruto, oleos de: suai-t'?.a; sumaga bruta; sal de rocha em
bruto; tucum (fibras); talco em bruto; tanino — extratos brutos de: tartaruga; casca de; tendões: tereoentina; terras brutas; texteis; fibras
deo; tripas não alimenticias; tripoli
em bruto; turfa para embalagem,
vegetai:: fibras; xisto.
„
1 ' 852.816
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MARIO OFICi AI (Seção III).

ra

N° 853.25

139 853.820

BELia -

ártig cs: Serviços de foto-cópias, e& •

I pias heliográficas cópias fotográficas,
!serviços datilográficos, serviços de revelações e ampliaeões.
853.050

lnd..Brasileira
P ROD? m
Requerente: Ancora Indástria e Co •
me" rc:o Ltda.
Loca': São Paulo
Requerente: Prodemo-Pro jetos. DeseClasse: 36
nhos, Mode os Ltda.
Artigos: Calçados cio geral
Estabelecido em: São Paulo
N 9 853.826
Classe: 50

Requerente: Orlando dc Souza CaAritgcs: Marca de serviços profissiodengue
nais de cópias, desenhoe comerciais:
e de modelos.
Local: Guanabara
Classe: 3 e 10
853.851
Artigos: Substancias Químicas, pro.
ara
serem
usados
clutos e preparados p
na medicina ou na larmácia; instrumentos, máquinas, aparelhos e pe.tre
VINHEVIA
chos para a rned:cina, a arte dentárla, Requerente: Ancora Indústria e CoIn (11:1 t ri a 13rasi1eirR
mérc:o Ltda.
a cirúrgica e a higiene e instala.Ae'
Loca':
São
Paulo
hosp:talares
C l asse: 36
Nv 853.821
Requerente: Nilton Feral.
Artigos: C-I ados cru geral
Estabelecido em: Mato Grosso
1
N 5 358.827
Classe: 41

Saar%

Ind.. Brasileira

Artigos: Café torrado, moldo e em pti
853.852

n

G e
lt
AVIPA
•

,<S)

<4,

o

rtequerente: Comercial e Imobilláriu
Avipan Ltda.
Estabeleci:, em: São Paulo
Classe: 50
Artigos:
Prestaçao
de serviços, com.
pra e venda de imóveis, ioteamentos,
administra-Ao, consiruções e
\
cir:mharias
853.853-854

e°2
nZs

Reuuerente: Eleven — Distribuidora
de E'.etro Domésticos Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos:
_ Na classe
N 9 853.817

IDEAL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Postes Ideal Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Na classe
N 9 • 853.818

Cl S'QUiNHOS
(INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Roberto Della !Sadia
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Na classe

Reguei ente: Ancora Indústria e
mérc:o Ltda.
Orlando de Souza Ca
dengue
Local: Guanabara
Classe: - 3, 10, 33 e 50 — Titulo
853.822

Requerente:

Loca:: São Paulo
Classe: 36

Artigos: Calçados em geral
N 5 853.828

.ALPINA.
Ind., Brasileira
Requerente: Âncora Indústria e
mércio Ltda.
Local: São Paulo
C' asse: 36
Artigos: Calçados em geral
N 9 853.823

GiaLi
II. Brasileira

Requerente: Joaquim Jose Vulto
Locai,: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Conhaque

Requerente: Âncora Indústria e ComérCio Ltda.

853.849

e
Requerente:R
Requerente: - Rubens Avier
Locai: são ['atilo
Classe: 48
Artigos: i,a casse
Classe: 50
Artigos: Na classe
853.855

Loca!: São Paulo
C l asse: 36
Artigos: Calçados em geral
I\T° 853.824
FABRICA DE

MÓVEIS

PITARE14.0 L'21)A.

.L.uka Oh.

Ind. BraSileira
Requerente: Ânc,-,rd Lidústria e
nr.:.cio Ltda.
rzaquerente: Renato Taglianetti
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo

Local: Sio Paulo
Classe: 36
artigos: Calçados em geral

CP
Co-

requerente: Ca

Mogi

Requerente ? 1, M, rica de 1,,Ttsveis,

Ltda.

Estabelido em: São Paia°
fiSSP z

Artiees: Nome

Piro
emore.sa

• Qminta-feira 18
•

.01 FM") C_)FIVAL (Serão

',.§3 .850

853.859

o

-O'

-

juiho fie 1968 ãO21

Artigos: Botinas, chinelos, gasschas,
botas, perneiras (canos de rpcas) ,
chuteiras, polainas, sandália 5ip itos
e pantufas 1
• N9 853.868

'19

ns• IP`
xt*se 4*

•

c,
Acz,

aldo
Indústria Brasileiro -

Requerente: ~rica de Móveis
. Pitarello Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
--Classe: 40
Artigos: Almofadas, acolchoados paraa móveis, assentos, estofados e encostos para cadeiras, cadeiras cairinhos para refeições, conjuntos para
dormitórios, conjuntos para sala de
jantar, conjuntos para escritórios,
conjuntos para • terraçoa e jardins,
conjuntos para sala de visitas e conjuntos para praias, conjuntos de inoveis para bares, conjuntos para copa
e cozinha, colchões de molas, cadeiras de balanço, divisões, • divana, ban.
quetas, escrivanhias, ,mesinhas, mó.veis para rádios móveis para televisores, gaveteiros„ poltronas giratórias,
porta-chapéus, sófás e poltronas Cama, armários e prateleiras (In éveis)
853.857

Requerente: Aldo Cinl & Cia
Local: Rio G. do Sul
Classe: 40
Artigos: Ua classe
Requerente: Sinai S.A. — Sociedade
N 9 853.86?
Nacional de Crédito, Financiamento
• e- Investimentos
Local: Guanabara
Classe: 50
Ramo de Atividade: Crédito, finan
ciamento e investimento.
853.860

fiscais e notas promissórias, papei
absorvente, papel almaço, papel aluminizado, papel nelofane, papel are-,
pon, papel carta, napei de caiu .ose,
papel de linho, papel . de seda, papel
encerado, papel estanhado, papel
higiênico, papel im permeável, papel
linha d'água, papel para dasanho,
papel -para embrulho, papei para
escrever, para para impressão, pastas
de cartolina, recipientes de papel
rolo de papel, sacos de, papel, tubC0
e tubetes de papel e panela,.
-;
N9 , 853.872

teta .

; Rem, rente: Php s Institute, Inc.
Local: Com sede em' Mina -n.a-ku,
Kyoto, Japão
- Classe: 25
•
Artigos:
• Reproduções impressas da Ra a iterentes Ciap — Conv5rei0
.
pinturas, de esculturas, de :Cotou:tilas Indústria, de Alimento Popular Lto
a
e semelhantes
•
. Local : Guanabara
Classe: 32
Nome
Comercial
Artigos: Impressos
N9 851-873
N9 853.871
Req uerente: sina]. S.A.
SN-teclaste
Nacional de Crédito, Financiainento
e Investimentos
Local: Guanabara
Classe: — Titulo
Gênero de Atividade: Crédito, financiamento e investimentO
853.861
Requerente: J. A.. Busnello & Cia.
Ltda.
Local: RGS.
Nome Comercial
. N 9 ;853.86F
•

Requerente: Nicholas Overseas
StiMATRA
Limited.
Igd, Brasileira
Local: 'Slough, Bukinghainshire,
Inglaterra
Requaraate: a ygla da Fonseca "Vieira
Classe:, 3
; a Local: Guanabara
atigos: Preparados medicamentosos
Classe: 50
aga
Reoliarente:
Torradora
Pirsaini
ara usO humano no tratamento
Atividades: Conjunto Musiaai
Limitada
indisgestão, acidez e indisposições
- •
N9 853.879
Local: São Paulo
gástricas e similares
Classe: 41
853.858
Artigos: Café
N 9 853.866

' R E F LEX()
-

III

EM
,•.

el
II

. ; Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Albuns imp ressos, simanaques, an uários, boletins,
ca og os,
dicionários, f o
folhinhas jornais, livros i m lhetos;
pressos, obras a•ii fascículos, órgãos de . pu blicidade, peças
cinema tagráficas, peças teatrais
, peri ódicos, . prog ramas c
ircenses, programas de rãs-lio, programas
de
televisão, publicidade imp ressa, rsalstas
N9 853.874

UNIVERSITÁRIC

Walter de Moura Maury
'ckç,2
Local: Guanabara
Requerente: Companhia Santista- de
Classe: 32
Papel
Artigos; Um jornal
Local: São Paulo • .
'Classe:
33
N 9 853.867
Arti gos: Abuns em branco, hbinas
cite papei, blocos para anotações, blocos para correspondência s alocos psro
desenhar, blocos para esc r ever CaReata:rente: b'ocieté AnonyMe'
dernetas e cadernos escolares, caParfums Marcel Rochas
dernos Para desenho, caixas :is papelão, capes de parsel para documenLocal: Paris —; França
tos, capas de panela o para'ão para
C'asse: 48
indústria Brasileira
documentos, . cartolina, r atões em
krtigos: Produtos de toucador: per- •
branco, che g ues em branco, tintim- Reoneian te Abril Culta cl Lids
'amaria, de beleza, sabonete perfuLocal: São Paulo
encadernações de panai, savea,
nado; cremes para a pele; óleos não Requerente: Colçados Tchau ada. tas,
Classe: 32
nes, etiquetas, Pilhas de nanai
P.,,rtigos Álbuns
neclicinais; cosméticos; preparados . man rasos, ai.
Local: Rio G. do Sul
ns.nelro, avardans nos de naael, livros
a
para o cabelo e dentifriclos.
nuários, las 'a ,. 'as, ea-aosat
Classe: as
não im p ressos, matta-borrão, notas di c ionários,.
folhetos, folhinhas, joa
; Requerente:

▪ II

It".tiercate: Abri/ Cultural Liais .

`83
Leaasressas, obras s
de publicidade, 132.r,aP
CAIU, xrx:::úzgrá-licas, peças teatrais, pea;.áliecs, p:caearnas circenses, arograaaas
vátiio, programas de seievisão
at.aXalcieeSa impressa, revistas.
853.873
&g :ã os

Ezdh1312.,:m, .Errasfiehin
Mequerente: S.A. Moinho Sanaista

Indústrias Gerais
Local: São Paulo
Classe: 22
artigos: nos, lês e linhas em geral
leo para bordado, costura, srochê, tecola,gem, trica e uso comum, a au.ser:
rios de algodão, amianto, canuarna,
elástico, celulose, juta, lá, nylolt, pelo,
E'ayorit e sêde, em meada ou riovêla,
torcido ou não; fios de algolao,
amianto, cânhamo, elástico, ceia tose,
Nita, lã, nylon, pêlo, rayon e sacia
en meada ou novêlo, para bordaria,
xistura, crochê, tecelagem e trica;
inhas para bordado, costura, crochê.
tecelagem e tricô
N9 853.876

OMCiAL (Seçáo
bebidas não alcoólicas, essências para
refrigerantes, garapa., groselhas, gaaranês, refrescas em geral, pó para
refrescas ou refrigerantes, xaropes oa
concentrados para refrescos ou refrigerantes, refrigerantes,
11 ,1 . 3S de
frutas para bebidas e sodas
N9 853.879

3:23

02 853.889

,Nfi'553.8M

ç3)

4çJzz

u 0 G°
.Requerente: Minne"sota Mining and
Manufacturing Compan.
Local: Saint Paul, minnesota, Estados Unidos da Amériaa.
'Classe 1
Requerente: Laboratórios SintofarRequerente: Lebre S.Slo
Artigos: Uma composição química Financiamento e Investimento,
ma Ltda.
para aplicação a tecidos a fim de
Local - São Paulo.
Local: Guanabara.
protegez os tecidos de mancha% netClasse 3
Nome de Eraprêse e—asa\
Artigos: Um produto farmacêutico , doas e sujeira.
N9 953,813
indicado no tratamento das vulvokis 853.8843
vaginites.
N9 853.880
Indústria Brasileira--

SERW
...quarenta: Mse Kenclail G022.317.
Ly.

Local: WalpoIs, 2stado de EassG.
chusetts, Estados Unidos da Alriérief
Classe 11a
Artigos: Meias elásticas.
No 853.889
•
Requerente: Eletro Metalúrgica
Abrasivos Salto S.A.
Local: São Paulo.
Classe 16
.Artigos: Argamassas compostas de
cimento; abrasivos e plásticos para
serem utilizados como argamassas para pisos Industriais, para pistas rodoviárias, para aeroportos, e para pisos e revestimentos casairos.
Na 853.885

Requerente: Abril Cultural Ltda,
Local: São Paulo
classe: 32 e 38 - Titulo
N9 853.877

Requerente: Contalex Administração Ltda.
Local: Guanabara.
Classe: 50
Requerente: Paulo Luiz Nagipe,
N9 853.881

Requeaente: Eletro Metalúrgica
Abrasivos Salto S.A.
Local: São Paulo,
Classe 46
Artigos: Pasta abrasiva para poll.
mento de metais.
N9 853.890-891

SUJE
-

Requerente: Sidema S.A. Comer.
Requerente: Eletro Metalúrgica ciai Importadora.
Local:
G üa n abara.
Abrasivos Salto S.A.
Classe 17
Local: São Paulo. •
Artglos: Na classe:
Artigos: Maquinas e instalações paClasse 46
Classe 50
Artigos: Pasta abrasiva para poli- ra escritórios e desenho, não inehii,
Atividade: Conjunto Musical,
aass-csarenté: Laboratórios OrganOn
dos nas classes 28 e 40. dirquivov,
mento de metais.
do Brasil Ltda.
caixas nara panêle, cestos para paN9 853.882
Local:
São
Paulo
853.881
À
péis, cofres, coniuntea para escritka
Nome Comercial
ria, descansos para lápis e canetao,
N9 -853.-878
fichários, guarda-applés, indicas para
arouivar documentos, linOS para mesas de escritório, manotecas, megalóare fos, pastas de armila°. pastas de
mesa, porta-papel, prensas de ascii.
têirio, re gistradores de uso em escria
ie3rio ,separadores de papéis, separadores para arquivos, suportes para
canetas e lápis.
Classe 33
Brasile/N.-à
Artigos: Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc., não incluidon
nas classes 16, 44 e 49. Blocos para
equerente: Letra S A. - Crédito,
Iraaluerent e : Indústria e Comércio da
caixas de papelão, cartolina,
ealculos,
Requerente: Letra S. A.
CrédiBebidas anta Mônica Ltda.
Financiamento e Investimento.
pnrólocros rara panei. .ilvólucros em
to, Financiamento e Investimento.
Local: Guanabara
Local: Guanabara.
Local: Guanabara.
Classe: 43
nene‘as_etiauetas, fôlhaa-cle adulas:a
rlase 50 —
- Classe 50
fólha de nana folhas de p"..0150,
:ArtigeS: Aguas mineral coses& ou
Serviços
folhas índices, postas de cartolina.
Ublaas espuswittes sem gemi Se.rrigoa,

er

Nuice,trin

rQuenta .!e:ra 18
Classe 40
Artigos: Móveis de metal, vidro mi
madeira, ,estofados ou não4 Colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis, porta-abajours (sob a forma
te móveis), almofadas para móveis,
mações sob forma de móveis, inhisive para escritório, armários, asautos acolchoados, balcões sob forma
le móveis, bancos comuns, bancos de
lardim, bancos escolares, banquetas,
Jiornbos sob forma de móveis, bueaux, vabides sob forma de móveis.
ladeira de molas, cadeiras com rodas
ladeiras comuns, cadeiras debalanço
ladeiras de escritório, cadeiras para
ianho, caixas sob forma de móveis.
amas com molas, camas co mrodas,
lamas comuns, camas ' hospitalares,
ama para enfermos, canapés, cantoseiras carrinhos-mesas. norta-cha,*us, porta-cinzeiros, colunas, conso4iNow•n••••

(C:-;;•J-:o l;:)
loa_, disaansaz sob forzia da rnavels,
livans, encostos estofados. eccabelos,
ascanos, escrivaninhas, espreguiçadei:as, estantes, estofamantos para móveis, estrados de cama, etageres gabinetes para copa e cosinha, guardamsacos, g uarda-comidas, guarda-louças, guarda-roupas, mapotecas sob
forma de móveis, mesas, mesinhaa.
mesinhas d ecabeceira, mesinha
escritório, mesinhas com rodas, mos:ruárias sob forma de móveis, móveis
de éosinha, móveis para consultórios,
móveis para hospitais, móveis para
sala de jantar, móveis para sala de
visitas, móveis para sala de espera
móveis para televisão, otomanas, poltronas, porta-capéus sob forma de
móveis, porta-cinzeiros sob forma de
móveis, porta-roupa sob forma de
móveis, prateleiras formando um móvel, sofás, sumiers, porta-roupas, roupeiras, vitrinas sob forma de móveis,

mesas para máquinas balconetes, fichários horizontais, suportes para fichários, estantes biblioteca, divisões
de escritório em aço, divisões de escritório em madeira e alumínio, guichês, móveis de uso industrial, mesas
aço e madeira, arquivos de aço e
madeira, armários de aço e madeira.
auarda-roupas de aço e madeira, mesinhas de aço e madeira, balconetea
de aço e madeira.
Classe 50
Serviços.
NQ 853.892

Requerente: Flávio Spohr.
Classe 48

cuu-to de
Artigos: Agua de alfazema , água
de colônia, água de attria. almiscala
amônia para uso em toucador, água
de rosas, água de maquilage, anulai
nhos, bandolinas, batons, milhantina.
carínin, cosméticos, cremes e liquido
para a pele, dentifrícios, depilatório;
desodorantes, esmaltes para unhas
)tttaattatattttto 000000000iiiiiiiiiin Ra
escôvas para o cabelo, dees, cílios o
pestanas; essências, extratos, fixado.'
:as para o cabelo, papéis e cartõe$
aerfumados, pó de arroz, perfumes,
talco, preparados para a ,na.unila•
rouge, sabão e sabonete perfumai
do, tinturas para o cabe-lo, tón/c09
perfumados para a pele e para o cala
belo, verniz para unhas, vinagres aro.
máticos.

••n•n•••n••••••••••••••
nerowee.en.

REFORMA ADMIN ISTRATIVA
DIVULGAÇÃO N.° 998

PREÇO: NCr$ 0.50

A VENDA
Na Guanabara
Agéncia 1: Minisfério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Atende-se i cedidos pelo Serviço de Reembtilso Paatd
Em Brasília
Na sede do DIN

•n••

ec5n.ic+c)
D1V1.1i,GAÇA0 N° 1.009'

pmec..ks.,

Preço Ner$ 0,40
A Venda:
Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenon.
Seção de Vendes: Av. Rodrigues Alves,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Posta/
Em Brasília
Na sede do DIN

mala

3024 Quinta-feira 18

DIARi0 OFICIAL (Seçáo III)

Julho de

1 :'ÓG
,29e.

RECULAME\ TO
DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
(com as alterações)
DIVULGAÇÃO N° 1.002

1n1n1n111.1M4n11

Preço: NCr$ 0,65
'

À VENDA

Na Guanabara

Seção de- Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo ServiÇo de keembõlso Postal
Em Brasília

- Na sede do DIN
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