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SEÇ
ANO XXVI - N9 195
DEPARTAMENTO rl AUNAI.
DA PRURI:200E INDUSTRIAL

Divisão de Patentes
Expediente de 2 de outubro de 1968
Privilégio de invenção deferido
N9 118.516 - Freio de Disco Société Anonyme li. B. A. (Ducalner-Bendix-Lockiieeaair Equipment).
N9 124.718 - Nôvc tipo de jogo
de reparo para cilindro de freios
Edwin Woodroow Strauss e Sudario
Firmino.
,N9 120.066 - Acolchoamento de espuma de borracha - Taxaram International Limitar'.
N9 128.756 - Aperfeiçoamentos em
lápis - Marno Funghi.
N9 131.718 - Aperfeiçoamentos era
iscas artificiais para a pesca - otto
neer.
N9 134.126 - Molinete para pesca
- Paoli, Paca' ai Cia. Ltda.
N9 134.293 - Recipiente seleto Philip Morris :ncorporated.
N9 136.875 - Mecanismo empilhador de fôlhas de alta velocidade Sperry Rand Corporation.
N9 137.038 - Máquina para cortar
as extremidades de ciacos das palmeiras orbignia martiana e symphonia giobulifera - Pedro Ferretti.
N9 137.043 - Aparelho mata-moscas - Italo Argentino Gugliera.
N9 139.587 - NOVO filtro para
fumo - Manufactura de Tabacos
Particular V. F. Greco, Sociedad
Anonima.
N9 139.849 Niko rôlo múltiplo
de serpentina para carnaval - Layre
de Castro Filho.
N9 140.000 - Escudo protetor para
motoriStas de caminhão - Léo Alvin
Mary.
N9 140.601 - Orkginais disposições
em cadeira articulável - Mofan Fábrica de Novidades e Aparelhos
Ltda.
N9 140.623 .- Mau processo para
arquivar microfilmes - Justo Marin
Vidal.
N9 140.771 - Originais disposições
?In saltos de solados removíveis Glordano Bruno Bismarck.
N9 140.781 - Aperfeiçoamentos em
eu relativos a suportes para telas corrediças aplicadas a janelas - Charles Graillot.
No 140.783 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a picadores para Proa
lutos vegetais - Noboru Mashiki.
N9 140.801 - Nôvo sistema de corte para alfaiate - Ataliba Gonzaga
dos Santos.
N 9 140.207 - Nôvo dispositivo de
'segurança para pneumáticos Pan ag iotis Jorge Papadellis.
N9 141.072 - Fivela aperfeiçoada
Miniwheel Limited.
• N9 141.080 - A p erfeiçoamentos no
sistema obturador de aharturna CA-.
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pilares de recentes de baixa pressão
- Usina Colombiana S.A. e Neoblex
Indústria Metalúrgica Ltda.
N9 141.508 - Apeifeiçoamentos
caixas transportadoras - Fruehauf
do Brasil S.A. Ind. de Viaturas.
N9 141.897 - Mesa com tampo
ajustável em altura e suportado por
uma armação paiatográfica 'mobilizável em diversas posições - Olga
Emilie Egger.
Modêlo de utilidade deferido
N9 113.187 - Original disposição
em prendedor de papéis e documentos em geral - Hermann J. Binder.
N9 120.909 - Um nôvo tipo de
pulverizador - Produtos Quimire
Guarany S.A.
N9 134.122 - Acondicionamento
destinado a proteção dos óleos alimentícios contra a oxidação lenias Antonin Roux 4 Savonneries
J. B. Paul S.A.
N9 134.823 - Cone-guia de ar primário para queimador çle combustíveis líquidos - Rubem Raul Reuter.
N9 135.777 - Nôvo banco adaptável a máquina de costura - Kasuo
Nagareda.
N9 135.869 - Um nôvo tipo de
' bôca e tampa para panelas, caçarolas, caldeirões, fervedores, frigideiras
e outros utensílios para cozinha Alumínio Fulgor S.A.
N9 136.098 - Embalagem protetora
para cílios soltos - Neusa Schiochet
Fagundes e Nury Dolores Shweikert.
N9 137.015 - Nôvo modêlo de cheque - Luiz Carlos Ferraz de Carvalho.
W 140.312 -- Nôvo moei:elo de utilidade de moedor de café para família em dois tipos: um completo com
motor elétrico para seu acionamento
e outro com possibilidade de poder
ser colocado para seu acionamento
sôbre a base de um comum liquidificador ou símile
Ugo Zuffi.
N9 140.611
Novas disposições
em ou relativas a portas de enrolar
- Comércio e Indústria de Perfilados de Ferro-Coperferro Ltda.
N9 141.335 - Aperfeiçoamento em
ou relativo a papel para embalagem
de medicamentos e produtos alimentícios em geral - Yokichl Murai.
N9 141.338 - Caixa acústica conjugada a lustre os similar - Fernando Ferreira.
N9 141.346 - Nôvo tipo de máquina para fabricar chaneira de ti:ida
espécie para óculos e outros objetos
- Kinaio Ishlo.
N 9 141.431 - Nôvo bico aspessor
de água - Ani p vr a
incL' PIjStlnn
I' 4.1...
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N9 141.577 -- Nôvo modelo de tesoura para cortar chapas e outros
- Oriode Grigatti.
N9 141.585 - Novo tipo de prancha para transporte de aviões - Nair
Gomes da Silva.
N9 141.'19 - alõvo modélo de caldeira para banho japonês - José
Moriyasu.
N9 141.711 - Mecanismo travaclor
e destravador de pente conjugado a
guarda-mato de esoingardas e similares - Fab. de Armas Modernas
FAM Udu,.
N9 141.722 - Uni nôvo tipo de
aparelho lavador da pratos e outros
- Décio Ferraz do Amaral.
N9 141.742 - NOVO modal() de chapa tipo telha encaixava' - João Ferreira da Silva.
N9 141.760 - Mv° tipo de pagatela - -Manufatura. de Erinquedos
Estrela S.A. .
N9 141.764 --- Nêvo modêlo co
brinquedo, em forma de barco Saccardo Casara.
N9 141.775 - Nôvo tipo de sinaleiro
portátil ae segurança no tráfego 7Reynaldo Restivo.
N9 141.798
Colher para mexer
e espalhar líquidos no seio de massas alimentícias Vitorino dos Santos Augusto Gomes.
N9 141.818 - Nôvo e original moclêlo de queimador - Metalúrgica
Paulista S.A.
N9 141.826 - Misto modelo de armação de óculos-para facilitar a troca
de lentes - Angelo Caffia
N9. 142.571 - Caixa desmontável
para embalagem Embalagens Rossi
Ltda.
N9 143.326 - Novas disposções em
alfinetes de segurança do tipo de
pressão - Américo Mastorillo.
N9 159.140 - Regulador de gravidez - Raimundo Nonato dos Prazeres.
Desenho ou modélo 'industrial
• defende
N9 135.738 - Nôvo modêlo d ei solado - Fábricas Germade S.A.
• N9 136.074 - Uma placa decorativa para veículos - Metalúrgica e
Estamparia Rosely Ltda,
N9 139.651 --a. Fornecedór, de gasolina - Sy mington Wayne Corporation..
N9 162.359 a- Suporte artístico
para dedal, agalhás. botões e outros
- Dumitru Ghica,.
N9 162.960 - .Cititide de arame e
madeira para tinátraria, lavanderia e
vestiário -- Arteftti,,s de Arame LIninada.
N9 163.062 - Maciel() de suporte
p lástico p ara fita adesiva

N9 163.733 - Nova configuração
em tôrno autamático - Torbras S.A.
Ind. Brasileira de Máquinas Operatrizes.
N9 164.745 - Nôvo desenho de
rastro para pneumáticos - Dunlop
Rueber Company Limited.
N9 164.861 - Um avo modêlo
móvel para eqüipamento odontológico
- Leopoldo Sarei.
NQ 185.393 - Nôvo recipiente plástico para liquidca - Com. e Ind.
Pereira Almeida Ltua.
•
Privilégio de invenção indeferido
N9 92.392 - Aperfeiçoamentos em
colmeias para abelhas - Alfonso
Reina Lopez.
N9 110.634 - Um curativo adesivo
p eter Schladermunda-William H.
Dennerlien
Langclon.
N9 124.475 - Unidade de distribuição de substâncias radioativas
particularmente de substancias emissoras de raios gama - Commissariat
A L'Energie AtomiqUe.
N9 190.311 - Nôvo e original aparelho para ginástica - Gerson Artes
Metálicas Ltda.
N9 135.246 - Aperfeiçoamentos no
processo de fabricação de bolas de
baseball - Kingo Takeda.
Modelo de utilidade indeferido
. N9 147.718 - Tanque de reserva
com dispositivo de Exação - Américo Gava e Amadeu Gava e João
Ruy Bucheroni.
•
N9 134.441 - Nôvo modelo de porta-minas - Luiz Pires Corrêêa,
Exigências
Têrmos com exigências a
cumprir:
N9 124.131 - Robert Gauthron.
N9 142.399 Julian Gagolski e,
Bernard Lilienthal.
N9 128.739 - Howard Smith Papar
Mills Limited.
N9 139.782 --- Erio Peretti.
N9 143.255 - Capsie, Inc.
N9 163.632 - Banco da Lavoura cie
Minas Gerais S.A.
N9 163.676 - Francisco Carnaval.
N9 165.482 - Thomas Demetre Michalaros.
N9 169.070 - Rexal Drug and Che-a
mical Company.
N9 171.230
Juan Sérgio Morales
Ayala e Eduardo Castier.
N9 171.629 - Pedro Guerra.
N9 173.517 -- Jorge da Rocha Vivas.
N9 171.112 - Erico Muzzi Pizarro •'
Bravo.
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados: N9 97.012 - Ubirajara Vieira Ortega.
N9 115.061 - Olival: S. Plastinga,
Robert J. Trewella. o Robert J..:
Schaefel.

4370 Têrça-feira
- As Repartições Públicas de»
verão entregar na Seção de Co.
ununicações do Departamento de
ilmprensa Nacional, até às 17 horas. o expediente destinado à peblicaçã o,
- As reclamações pertinentes
tà matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
,formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
- A Seção de Redação fundona. para atendimento do públim de 11 às 17h30rn.
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As assinaturas mencidas poo
derão ser suspensas sem prévio !
aviso.

Para evitai ânterrupçá'o
remessa dos órgãos oficiais a o'co
novação de assinatura deve sei'
aC43PCI DA oacSo OU clecuaça©
solicitada com antecedência da
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.
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Impresso Oco CNicineo ao ,Departamento de Imprensa Nacions9

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior a
,•-f,istenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NC4 13.50
O 0-0 0-0 NCr$ 18.00 Semestre
jrafados em espaço dois, em uma Ano OKDO,00"00,2000 NCr$ 36,00 Ana
NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
2
Exterior
8
as emendas e rasuras serão resAno D:."0. 0-0
oro oro o o o . o o.00. o, Ner$ 30.00
,Q_O, NCr$ 39.00 Ano
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O preço do número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar. •
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01,
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, 'se de anos anteriores.
cera pre serão anuais.
Chimica e Karl Zieguer,
Djvsão Jurídica
49 119.269 - Malharia Erlou Ltda.
N9 126.114 - Pittsburgh Pinte
Seção de Transferência
aass Company.
5J9 126.357 - Seciété D'Electroe Licença
Chim'e D'Electro-Metallurgie Et 1)es
Adufes Electriques D'Ugine.
N9 127.263 - George Cooley Geei-- 12zpediente de 2 de outubro de 196b
E:rias:unas
alam, Jr.
2T9 148.744 - Acessórios Especiais
Têrmos com exigências a
cumprir:
N9 149.652 - Ayrton Belniudes.
Victor
Alves de Brito (junto à paN9 149.790 - Angelo Indelicato,
tente MI n9 3.783).
N 9 151.732 - João ele Souza Jr.
Copamericana S.A. Ind. o Com.
N9 155.618 - N. V. Philips'Gloei- (junto
à pat. MI n 9 5.775).
Iampentabrieken.
Ind. e Com. Sobral S.A. (junto it
.N9 157.665 - Sadanori Tsuchiya. pat.
MU n9 5.035).
N9 157.740 - Société
La VisKaspar
Winkler & Co. 1nmaber
wse Suisse.
1)r, F. A. Schenker-Winkler ás Dr.
N9 158.035 - L'Oreal.
Burkard Schenker (junto à pat
NO 158.589 - Aziende Colori Na- R.
PI n9 50.880).
uionah Affini Acne S.p.A.
Drew Preelutos Químicos Ltda.
N9 158.606 - AB Akerlund & Kau- (junto
à pat. PI n9 51.921).
sing.
Linhas Corrente S.A. (junto à
N9 258.627 - Kaj Otto Andersen. pat. P1 n9 65.124).
Trailer Inds. Inc. (junto
Chemicai $5.Highway
N9 158.727 -Jectimperia
l
pat. i n9 87,297).
Zndustries Uni
Aktiebolaget Hassie (junto à pat.
N9 159.055 - Avalie Instalações In- 121 n9 73.526).
alustriais Ltda.
S.A. Ind .e Com. (junN9 160.072 - Plásticos Luconi Li- toHermann
à pat. MI n9 3.784).
mitada.
Com. e Propaganda Especializada
S.A. (junto à pat. MI n9 6.273).
1 9 160.113 - Sinogo Ikgizuta.
Hermann S.A. Ind. e Com. (jun119 160.316 - Fran] Corporation. to à pat. MU n9 6.266).
áugelfischer Georg Schafer 8i • Co.
N9 160.348 - Serralheira Artística
(junto à pat. PI n9 48.226).
reolar Ltda.
Scott
Williams, Inc. (junto
N9 160.492 - Francisco Oliveira.
N 9 160 522 - Imeb. Ind. Metalúr- pat. PI n9 62.264).
Armações de Aço Probel S.A. (J un
gica Brasileira Ltda.
9 72.478 - P1 número-toápa.PIn
ar9 160.648 - Fenece :Fábrica de
72.834).
3stopas Nacionais Ltda.
Hcrixiann S A Ind. e Com. (junN9 160.729 - Indústria de Metais
to à pat. PI n9 74.123).
Vulcania S.A.
Eletromecânica Dyna S.A. (junto
119 160.809 - Ludwig Weber.
à pat. PI n9 14.954).
Valde Ghertman.
:N9 161.004
Farbenfabriken Bayer AG (junto á
N9 161.011 - Heni ique Castelli.
pat. PI n9 76.098).
N9 161.017 - Sefichi Shimatai.
Cocelma Produtos Químicos S.A.
N? 161.026 - Maurice Emanuel
(junto à pat. - PI têrmo 137.026).
Wides.
S. S. S. Com . e Ind. de Artefatos
161.28 - Liberato Cappelluzzo.
N9 161.031 - Luiz Alberto de Paula e Peças Eletro Mecânicas Para Autos
Ltda. (junto à pat. PI têrmo nu&um.
N9 161.033 - Sir Robert Mc Alpina mere; _145.156)
Air Production Company Inc.
Andzew Poweli
Cl Sono Limiteel
(junto à pat. PI tétano 140.074).

Dmersos

M & T Chemicals Inc. (junto a pat.
PI n9 50.423). - Arquive-se o pedido de anotação de transf. por falta
de cumprimento de exigência.
M & T Chemicals Inc. (Afito à
pat. PI n9 59.841). - Arquive-se o
pedido de anotação de transf. por
falta de cumprimenta de exigência.
Serviços Ferroviários Serfer S.A.
(junto à pat. PI n9 41.023). - Arquive-se o pedido de anotação de
contrato por falta de cumprimento
de exigência.
Eastman Kodak Cannpany (junto à
pat. PI n9 74.559): -- Arquive-se o
pedido de anotação de contrato por
falta de cumprimento de exigência.
Seção Legal
Expediente de 2 de outubro de 1968
Exigènclas

Têrmos aora exigências a
cumprir.
Pirelli Societa, Per Azioiai (titular
da pat. PI n9 60.042).
Casablancas kligh Draft Company
(titular da pat. PI 11 9 70.268).
Aclhemar Alves Teixeira (titular da
pat. MU têrmo 94.638).
E. R. Squibb gm Sons Inc. (titular
da pat. PI têrmo 136.462..
Montalta Cárp. (titular da pal. PI
termo 140.858).
.1\179, A
101:(7e.u3i1v0a men tcoldbea pro
socelséstoés
nyme.
NO 149.976 - Ciba Société Anonyme.
N9 156.185
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N9 151.332 - Miles Labs. Inc.
NO 161.308 - Sancluz Patents Ltd.
N9 163.470 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellsehaf t
NO 165.154 - Sanam Patents Ltd.
NO 166.746 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellsenait.
NO 167.840 - Union Carbide Corp.
Solvay & Cie. (junto à pat. PI
n 9 67.555).
NO 130.216 -- The. Goodyear Tire &
Ra'bbor Company..
N9 1"8.599 - American Cyanamid
Ccian:any.

- Na parte superior do endec
rêço estão coasignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e a ano em que finclarâc;
- As assinaturas das Repara-,
ções Públicas serão anuais e
verão ser renovadas até 28 de 1•:.
vereiro.
- A s'e:nessa da valóres. sen.
pra a favor do Tesoureiro do Dr.
partamento de Imprensa Nacional. deverá ser acompanhada da
esclarecimentos quanto à sua apli,
cação.
Os suplementos às ecliç6eD
dos órgãos oficiais só serão ceras.o
tidos aos assinantes que os soL",-.citarem no ato da assinatura,.
N9 153.086 - Cornbustion Engi,=
necring Co.
NO 161.023 - Heffmann-La Rache & Cie. Suciété Anonyme.
NO 166.031 - Cari Hermann Neise,
N9 176.446 - Eeastman Kodela
Company,
N9 180 863 - Eastman Kodak Company. - Arquivem-se os processos.,
Retificação de pontos
Têrmo n9 108.230 - Privilégio de
Invenção: Processo e dispositivo para
a fundição continua de metais - Requerente: Pechiney Compagnie
Produits Chimiçues et Electrometatlurgiques - Poneus publicados em 30
de julho de 1968. - Fica retificado
o ponto 2:
2 - Processo de acordo com o pontO 1, caracterizado pelo tato de que
a vazão do material fundido é regalada de sorte que a passagem do menmo, entre os cilindres, dá lugar
solidificação e à laminagem cio dito
material.
Têrmo n9 137.777 - Privilégio do
invenção: Ajustador de freio - Requerente: The Bendm Corp. - Pontos publicados em 1 de ageisto de
1968. - Ficam retificados os pontos:
- 1 - Um processo d.: produzir uma
luva rosqueada internamente adaptada para cooperar 'com uma peça
rosqueada, a fim de formar una tirante de comprimento ajustável, CE5ractcrizado pe ! as sucessivas fases de
prensar um tarugo de metal 61 pára
moldá-lo em um corpo, em geral de
forma cilíndrica cata tem um furo
cego 38/90 através dêle, cern fo_ma
cilíndrica e se estendendo axialmente
de prensar a parte da extremidade
aberta 72/96 do referido corpo, radialmente e para dentro, a fim de
prover no referido furo um estreitamento em gargalo 84/98 de
cumprimento substancial, e de
abrir rosca na superfície interna
86/100 do referido estreitamento.
2 - Um processo de produzir uma
luva resci•123.da :nt ç mamei) ta ris
acêrdo com o pun to 1, carectcr:zado
pelo fato de que o referido cerpo
fos Com rima suree1:eia externa lia cie diâmetro enif=as
cuja parte acl inc- , ,tf à en'2.2srrf's'a::e
d ?eis cl.sso reduzida no
abtrta

Têrça-feíra 8
•• diâmetro a fim de tormar por êsse
Meio o referido estreitamento 98.
3 - Um preeessu de produzir uma
luva rosqueada internamente de
acôrdo com o ponto 1 caracterizado
pelo , fato de que o referido corpo e
primeiro formado cora uma supeaficia
externa escalonada, cora maior diâmetro 70 adjacente à extremidade
aberta 72, que é depois disso reduzida, para uma superfIcie de diâmetro
uniforme a fim de formar por êsse
meio o referido estreitamento.
4 - Um processo de produzir uma
ânsia rosqueada internamente de
acordo com qualquer um dos pontos
anteriores, caracterizado pelo fato de
que na superficie interna 86/100 do.
referido estreitamento é aberta rosca
por uma operação de rolamento.
5 - Um processo de produzir uma
luva rosqueada internamente, ne
acordo com qualver um dos pintos
anteriores, caracterizado pelo fato de
que a extremidaae cega do referido
,corpo é moldada por prensagem
para, através disso prover o dispositivo de conexão 23.
6 - Um prOcesso de produzir uma
luva rosqueadit internamente substancialmente enmo foi aqui descrito,
com referência às figs. 3-5 e como foi
Ilustrado pelas mesmas.
'1 - Um processo de produzir uma
luva rosqueada internamente substancialmente como MJ aqui descrito,
com referência ás figs. 9-11, e como
Zoi ilustrado pelas mesmas.
Reivindica-se de acôrdn com a
Convenção Internacional e o art. 21
do CPI, a prioridade do pedido correspondente depositadona Repartição
de Patentes doe E. U. A., em 7 de
abril de 1961, sob o n 9 101.408.
Têêrmo n9 139.842 - Privilégio de
Invenção: Dispositivo regulador para
mecanismos reguláveis de modo continuo próprio, em particular para
Veículos motorizados - Requerente:
Franz Riedl - Pontas publicados em
9 de setembro de 1968. - Fica retificado o final do ponto 3: ie o terceiro disco, anel ou órgão semelhante, com uma dentadura externa da
luva deslocável" - c o 49 ponto: 4 - Dispositivo regulador para engrenaaens reguláveis sem escalas,
com disco plano provido com duas
roscas de travamento automático, e
com meios para movimentar o disco
plano com relação no eixo de acionamento, como acima descrito e ilustrado.
Termo n9 143.336 - Privilégio .de
invenção: Tubo ejetar estável e dirigível para todas as direções, próprio
para a extinção de incêndios - Requereaste: Kari Ludwig Lanninger Pontos publicados em 17 de setembro
da) 19C3. - Fica relincado o ponto 4:
"4 - Tubo ejetor, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que as pernas ria apoio poetem ser
rpcguladas quanto na seu compro, mento. e são abrangidas, de maneira
. por uns anel de aperto que
fixável,
repousa em urna ranhura da parede
do tubo ascendente, sendo que o tubo
ascendente se acha firmemente, segurada no anel de apêrto.
Termo n9 145.308 - Ptiviégio de
invenção: Induzido ou bobina para
Instalacões de ano cão de motores de
combustão intensa - Requerente:
Robert Bosch GIVIBH - Pontos publicadas em 5 de setembro de 1963.
a'isa retl tieada a prioridade: Finalmente, a depositante reivindica,
de ackdo cum a Convenção Internacional e de c onfnrinidade com o artigo 21 do CP?, a prioridade do corre -sair s' esd eTaal ido (n-i;.,:,..11.3 na
rso artirão de Patentes da A l emanha. CM 9 ds dezembro de 19e1 sob
O n9 B 65.117 VIllb-46c.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
• Notificação
Picam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
êste Dep artamento no prazo de noventa (90) dias, a fim de efetuar o
pagamento da laxa final de acôrdo
com o Decreto n9 254 de 28 de fevereiro de 1967:
N9 106.509 ---. Irmãos Mendes
Salgado Ltda. - N 9 78.418.
N9 120.887 - Societa Farmaceutici
Italia - N9 78.419,
N9 122.487 - Maurice Jean Gueytron - N9 78.420.
N9 123.979 - Moeller &rNeumahn
G.m.b.H. - N 9 78.421.
N9 125.753 - Coneast A. G. N9 78.422.
N9 127.966 - Diamond National
Corporation - N9 78423.
N9 128 085 - Bolton Emerson S.A.
N9 129.592 - Mentecatini Societá
- 119 78.424.
Generale Per L'Industria Mineraria
e Chimica - 11 9 78.425.
119 131.004 - Yawata Iron & Steel
Co.. Ltd. - 11 9 78.426.
N9 132.238 - Yawata Iron & Steel
Co., Ltd. - N 9 78.427.
•
N9 133.724 - Aktiengesellschaft
Für Br auereiindustrie - 119 78.428.
NO 133.389 - Zellstoffabrik W, aldhof - 11 9 78.429.
119 133.900 - Svciété D'ElectroChimie D 'Electro-Metallurgie Et Des
Acieres Electriques D'Usine - Número 78.430.
N9 134.829
The Sonfer Manufacturing Com p any - 119 78.431.
N9 135.241 Sapsa Società
Per Azioni - 11 9 72.432.
119 135.367 - liousaille Industrie
Inc. - N9 78.433.
• N9 135.708 - -Louis Di Nardo N9 78.434.
N9 135.912 - Friedrich Kocks N9 78.435.
Ltd. - N 9 18.436.
N9 136.054 - C arkson (Engineers)
119 136.132 - N. V. Philips'Gloellamnenfabrie.ken- No 78.437.
119 136.139 -- International Hervester Company - Ne 78.438.
119 136.243 - nowe Richardson
Scale Company - 119 76.439.
119 136.323 - Yawara Iron Steel
Co., Ltd. e Yalcioyama Engineering
ca., Ltd: - 11 9 78.440.
N9 136.474 - Monsanto Company
- 119 78.441,
N9 136.578 - N. V. Philips'Gloelramp enfabrieken - 11 9 78.442.
119 136.630 - Tokyc Shibaura Kabushiki Kaisha - 119 '78.443.
N9 136.677 - Dow Corning Corporaticn - 119 78 444.
• N9 136.796 - N. V Philips'Gloellamp enfabrieken
N" 78.445.
119 136.797 - N V Phi l ips'Gloeil naamenfabricken 78.446.
119 136.801 - Universal Off Products Company - N 9 78.447,

Divi'são de Marcas
Expediente de 2 de outubro de 1968
Marcas deferidas
119 587:303 - -,41 ;t. atio - Lab. Medical Ltda. - cl. 3.
N9 589.732 - • oe noplast - Tecnoplast Ind. e Com. Ltda. - cl. 16.
119 593.231 •- tirasinha - Harvey
Comics Group, Inc. - cl. 32.
N9 595.312 •- Matipe - Eletro Me-cênica Mafipe L.r da. - cl. 8.
119 595.438 - Wesmn - Weston
S.A. Produtos Alimentícios - cl. 41.
N9 595.836 - Cobresa - Cobresa
Co ndutores Elétricos Ltda. "- ci. 8.
N9 597.276 - Elo - Distribuidora
Farmacêutica Elo Ltda. - cl. 3
(tendo em vista serem inconfunc11vels as marcas em litigio).
119 600.617 - liándola - Gôndola
Incls. Reunidas Alimentícias Ltda. cl. 41.

•Outubro

de
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119 785.200 - Bom Bril - Bril 1l 9 593.741 - Nenquimica - Noaa
S.A. Ind. e Com. - cl. 46.
química Ltda. - el. 1.
N9 765.201 - Bom Brd - Bril
S.A. Ind. e Com. - cl. 46.
N9 593.979 - Compacta - CemN9 785.202 - Bom Bril - Bril pacta Construção, Pavimenta
Terraplenagens Ltda. - cl.
S.A. Ind. e Com. - cl. 46.
- N9 785.203 - Bon: Bril
FrOê de p ropaganda indefer:da
S.A. Ind. e Cota. - c/. 46.
N9 608.760 -- A Marca Triunlaata
119 571.-7'75 - Teka - Tecelagem
Os Frodutos Garante - Inds. ateu
Kuehnrich S.A. -- cl. 36.
ids Triunfante Ltda. - cl. 41.
119 573.047 - Korrex - Nebratex
N 9. 608.395 - Faltou
Ind. e Cem' imp. e Exp. Ltda. -Telefunall
cl. 28.
- Chegou -Z. Albuquerque - clas119 573.542 - fmmunobac - Ini- se 41.
mista) S.A. '.'redutos Biológicos e Título de estahelceimento indeferda
Químicos - el. 3.
N9 598.325 - Cenfecções
N9
Braespa - Braespa
S.A.573.6131
Adm. e -Empreendimentos
- Pliasê - Oswaldo Mereira - c.l.3tio
ci. 16.
Exigências
119 575.291 - Natal - D. Brandão
Têrmos com exigências a
S.A. Com. e Ind. de Produtos Farcumprir:
macêuticos - cl. 2.
119 464.448 - União Fabril Exp.N9 587.642 - alinergin T.bia Ins. (UFE).
tituto Bioquímico Tnter Americano
N9 478.997 - Adro. Com . e Bnp.
S.A. - ci. 3.
N9 589.680 - MBB - Mercantil Angela Ltda.
119 477.180 - Ary Martins.
Bras. S.A. Brasan - cl. "1 (com ex•
clusão . de moinhos de vento rurais).
Divsrsos
N9 593.737 - Sonobel - Fab. de
N9 590.509 - ' Cia. Exp. de Sal,
Edredons Arte= Ltda. - cl. 37.
N9 597.675 - Menina Moça - Car- Angra. - Aguarde.
los Haroldo Barbosa - cl. 48.
Arq uivamento de processos
Título de estabelecimento . deferido
N9 595.769 - F. Bálassiano AutoN9 .570.143 - Clima Representa- móveis Ltda.
N9 543.017 - Canos Frias,
ções Comi e Ind. - Alfredo C. Lima
N9 570.664
- eis. 8, 14, 33, 36 e 40 - ,Art. 97
Emorceddimentos
n9 1.
Adm. e Com. São José S.A.
119 578.630 • - Miare Rodrigues da
N9 599.039 - Predial Columbia - Cunha.
Costa Azul Balneários Ltda. - el. 33
N9 530.208 - Mlsmel Horst Bom•- Art. 97 n9 1.
peixe Kohler,
119 531.324 - Leão dos Salgados
Nome commclal deferido
Ltda.
119 587.690 - Profisa - Promo1'T 9 532.099 -- Trieortm Ltda,
ções Financeira S.A. - Profiea Pro119
moções Financeiras S.A. -. Art. 93 Cunha,583.754 - Raymundo Cerqueira
n9 2.N9 583.891 - Vidracaria Ibirama
Ltda.
Insígnia deferida
isT4 585.907 -- Emprésa de Espe4 119 593.936 - Rodominas - Ro- táculos
Teatrais ' Ltda.
dominas Rodoviário Minas. Gerais
N9 535.908 - Empresa de Espeta-.
Ltda. - ci. 33 - Art. 95.
calos Teatrais Ltda.
119 527.407 - M etalúrgica Musa
Marcas indeferidas
• Ltda.
119 593.717 •Mios Joyce - Egon
119 592.603 - Cinefesta Ltda.
Saphir
el. 48.
119
Sebastião do Prado
.N9 598.945
Winte House - S.A. Luz.592 959
de .Vinhes e Bebt,ias Caldas_- ci. 42.
Ne 592.969 --• Isenedito Peres.
N9 503.288
Duckolan - Duokoaia '593.046 -.
Agro
lan Ind. Plástica S.A. - cl. 28.
Ltda.
N9 581.727 - Luminoso - Sophie Mercantil
119
573.673 - Fanac Fab. Nacional
Delega Dzialiewicz
cl. 48.
Cruzetas Ltda. - .Arquivem-se os
N9 593.046 - A Liquidação - Fer- de
prccessos.
nando Sarmento -• cl. 36.
N9 596.744 - Micro Pupil - C. F. Expediente de 2 de outubro de 1963
tOontrato, de exploração de 'marcas
de Canto e Mello - cl. 8.
N9 596.803 - Sanacchia - RotoPor despacna cio Sr. Chefe da Sea
marc Ind. e Com. Ltda. - cl. 1.
foi manda'de a averbar o cai-landi
119 596.982 - Trar.spurtes Sudene cão
de
exp loracão da marca Bondar, rea
- J. L. Camargo de Almeida Com.
gistratla sob o n9 343.948, da prepriao
e Ind. Ltda. - ci. 33.
N9 319.465 - Diptdra
Dipedra esdade de Metallg esell.schaft Aktiengeollsadrft, estabelecido em Alemanna
Pedreira e . Obras Ltda. -a cl. 16.
N9 601.111 - Cramocinto - Cro- e em favor de Sunbear. do Brasil An.
mocinto Artefates de Couro Ltda. =- ti-Corrosivos S.A., estabelecido no
el. 35.
Brasil. - Averbe-8.e o contrato.
N9 499.397 - Maeromol - Macro- Transferência e aiteraçáo de nome(
moi Resinas Sintéticas S.A. - casde titular de processos
se 28.
Varam mandadas anotar nos proa
N9 551.546 - Candy - Koichiro 0ViSOS , abaixo as transferências 'e alterações de nome:
Tsutida
el. 41
Société D 'Exp lostations Chimique8
N9 553.278 - Krupp
Schier Et .P harmace.utiques
Seceph S.A.
Kreop
Ltaa
cl. 11.
Anonyme) transferenciall
N9 569.387 - Land's - Produtos (Société
(duas) e alterações de nome (duas),
d eToucatiar Lancis Ltda. - ci. 48. paia
seu nome das marcas:
N9 569.451 - Vinco -a. Mecanoplast
Nevrocol - Reg. 202.456.
S.A. Ind. e Com. - cl. 23.
Recordati - Reg. '208.402.
N9 569.690 - Figurativa - Com. e
•ecordati - Re g . 208.955.
Ind. de •Ferragens e Madeiras S.A.
Recordatl - Reg. 203.956.
- el. 1.
Recordati - Reg. 209.024.
N9 569.928 - Primavera - MerR Dr. Recordati -- Reg. 300.443a
acaria Primavera Ltda. - cl. 41.
R Recordati - Reg. 300.979.
N9 570.973 - !atice - Laticinies Labs,
Franco Brasileiro
Darta
Latico Ltda. - cl. 41.
S. A. - Trans
N9 574.107 -- Café Pilão - Nilto das marcas: fenlnela para eu nona)
.ratsi da - ci. 41
Tnnagol registro 41 966
N9 528.512 - Relâmpago - J. A.
Pneumosthéne reaistro 138 444.
Si.va Fotcstática - cl. 8.
t Hotel Palazzo Ca-D'Oro Ltaa.
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Transferência leaaa seu nome das
marcas:
Cá D'Oro registro 225.103.
Cá D'Oro registro 232.372.
Glasurit Combilaga S A. Indústria
de Tintas - Alterações de reeme das
marcas:
Comb'lack termo 519.270
Combilux registro 518.306.
Clinomobil Hcspta Werk Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Alterações de- nome (duas) das mare
cas:
Clinomobil termo 445.8a2 e registro
a1 9 296.263.
Moeda S. A. - Adminastiação e
13icação de Valóres -- Alteração de
nome dos titulos
2anco Moeda termo 628.761.
:Insígnia rA termo 608.762
Sinal de Prop. :ermo 608.763.
Darrow Laboratórios S. A. =,
eiransferenc i a para seu nome da marca Marcos registro 201 581
Produtos Alimenticios Corsetti S. A.
endústria e Comércio - Alteração de
nome da marca Sobe r ana regi stro núni ne° 205.713.
SANBRA - Soc. Aleoeneira do
Nordeste Brasileiro S. a. - Alteração de nome da marca Diadema registro 216.145.
Osmundo 1VIaia Lima - Transferência para seu nome da marca Galo
Nerro re g ist ro 318.134.
Abril Cultural Ltda. - Traasfeaênc i a para seu noma da marca Bom
Anetite rea"stro 260.481
Labs. .0-ganon do Bras i l Ltda. Alteracáo de nome da marca Ovestypt
ae a istro 361.010.
Cooper McDouaall & Robertscn LIonited - Alteração de nome e transferência da marca M i nsal registro
n9 370.170.
Alfredo Colamarinó e: Cia. - Altera r a") d a nome da marca robe] tertala 223.465.
Tricot-Lã S. A. - Alteração de
nome e trawfereac i a da marca Lérnes termo 311.159.
Selsa de Valeres de S. Paulo Alterarão de nome da marca Revista
da P e 'sa de Valóras têrmo 312.443.
Pedis() S. A. Mercant i l Industrial
Transferênc i a vara seu nome da
an n rea rac i que terna 426 591
De Carli Puleicidada S. A. Trrnsferência nara seu n ome da Marca Puhlietas têemo 461.102. a
Confeccees Purda, etcla. - Transferênc i a tiara seu nome da marca Burda + e rma 497.890.
Shell Bras i l S. A (Petróleo) e
Shall enterantional Petrn'eum ComP an v L i m i ted Nteracão da nome
e trens f e ae ncia da mar e a Son 1 termo
ri9 505.204.
Ca. Hoteleira Sota' - Alteração
de nome cla marca Sotel • terma mlm^-o 542.979.
C-nt i na do Chico Ltes. - Transfe-ercia p p m seu rome da marca
Dn rhico t e rmo 552 827
Amadeu & Santana - Trarsferênela para seu nome da marca Café Boa
2s-", ranea tê'-mo 615.496
T ndústria de raic i naeão S. A.
_ Alteração .3e nome ia marca MAT., têrmo 616.109.
José Eufrazio Munia - Transfe i êneia para seu , name da marca Café
Vicentino tétano 616.795.
Exigências
Termos com exigencias a cumprir:
Eérgom - S. A, Engenharia, Indústria e Comércio - Titular do registro 202.822 e registro 202.823,
CEPEC - Cia. de Estudos, Patentes e Emp. de Concreto S. A. Junto ao registro 224.387.
Diamond All6ei Company - Junto
aos registros 333.785 -- 189 881 205.929 - 220.325 - 252.112 - 2e2.313
271.949 -- 283.971 -- 318.513 -226.534 e termo 484.243 • Tintas CoJunto ao registro 372.434
ral S. A.
General Electric Coinpany - Junto
ao termo 417.07e.
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1e9 598.860 - Banagriaaer - afico
Alberto Barrandorá Gnimarees
Junto ao registro 238.908.
Agrícola Mercantil S. A. ee. Classe
Republicado por ter saído com In- n 9 36.
correções.
N 9 598.861 -- Banagaimer - Banco
Expediente de 2 de outubro de 1968 Agrícola Mercantil S. A. eee Classe
n9 37.
Marcas deferaas' .
N 9 598.863 - Banagrimee - Banco
N O 428.642 - Datsun Bluebird - Agrícola Mercantil S. A. e:- Classe
Nissan Jidosha neabureeki Kaisha - 49 39.
Classe 21.
N9 598.864 - Banagrimer - Banco
N9 605.801 - Flôr de •Be,rtioca - Agrícola Mercantil S. A. aa Classe
Bar e Mercearia FF& de Bertioga n 9 40.
N 9 598.866 - Banagrimer - Banco
Ltda. - Classe 41.
4 co. la Mercantil S. A. ee, Classe
N 9 606.219 - Safra - Safra - nA9gr12
S. A. Crédito, Financiamento e InN 9 598.867 - Banagrimer••=-- Banco
vestimento - Classe 6 - Registre-se
com exclusão de molas de válvulas, Agrícola Mercantil S. A. ee Classe
máqu:nas operatrizes e da generaii- n9 43.
zação Márganas.
N 9 593.868 - Banagrimer - a." Banco
N9 581.528 - :Financial - cerveja- Agrícola Mercantil S. A. aa Classe
ria Pérola S. A. Indústria. c amér- n 9 44.
cio e Agricultura -- )lasse 43,
N9 598.869 - Banagraner Banca
Labora- Agrícola Mercantil S. A. -;:=: Classe
N9 565.039 - Anatenil
Internacional n 9 45.
Farmacêutico
tório
S. A. - Classe 3
N9 598.870 - Banagrimer Banco
N 9 591.106 - Nelbra
Neeera - Agrícola Mercantil S. A. - Classe
Auto Cabos Ltda. - Classe 8.
n9 46.
N9 594.139 - Romesa - Romesa N 9 598.871 - Banagrimer Banco
- Rocha Mecânica S. A. - Clas- Agrícola Mercantil S. A. -e Classe
se 6,
n9 47. •
N 9 594.179 - Machud - Macbud N9 598.872 - Banagrimer - Banco
- Comercial, Imnortaçâo e Expor- Agrícola Mercantil S. A. Classe
tação Ltda. - Classe . 11 - Regis- n9 48.
tra-se com exclusão de fer ro comum N9 598.873 - Bana grimer - Banco
à carvão e cápsulas metálicas para Agrícola Mercantil S. A. - Classe
vedação de recneentes.
n9 49.
N 9 598.826 - Banagrimer - Banco
N9 599.428 - Diskiznoveic - José
Agrícola Mercantil S. A. - Classe Luiz Gonçalves Pena Neto - Classe
119 1.
n 9 16.
N9 598.830 - Banagrimer - Banco
Agrícola Mercantil S. A. - Classe Titulo de estabelecimento deferido
n9 5.
N9 599.276 - Serraria São JoaN O 598.840 - Banagrimer - Banco quim - Serraria São Joaquim Ltda.
Agrícola Mercantil S. A. - Classe - Classes 4 e 33 - Art. 97 ri9 1 com
inclusão da classe 33.
n9 15.
N 9 598.852 - .03anagr1mer - Banco
Marcas aideteridas
Agrícola Mercantil EL A. - Classe
N9 553.772 - Braeica - Máquinas
n 9 27.
N 9 598.859 - Banagrimer - Bateu) Brasita Ltda. - Classe 6.
N 9 565.129 - Starfonic - Rádio
Agrícola Mercantil El. - Claese
Elétrica Starfonic Ltda. - Classe 8.
n9 35.
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VENDA
Na Guanabara

geçao de Veadas: Avenida Rodriguee Alvea 10°
Agência 1: Ministério da Fazenda
Âtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Posfeig
a
Em Brasília

Na sede do D. 1. N.

.Outubro de 1968
No 560.958 - TU& .0
Zirro Tetee`a!
n
sima S. A.
Clame 11.
N9 591.327 - Kennedy Joae
sare Machado - Classe 8,
N 9 596.621 - Ganem - ConfecçõeS
Ganem Ltda. - el. 36.
Transferência e alteração de uma
de titular de processo
Intraquírnica Ind. e Com. Ltda..
(alteração de nome da marca Crema
una reg. 370.649). - Anote--se
alteração de nome.
Colchões Manitu S.A. Ind. e Cora.
(transferência para seu nome de
marca Manittl têrmo 561.678). Retifique-se o nome da depositante
para H. Rudy Brusins e anote-se a
transferência.
Editera Leio Brasileira S. A.
(transferência para seu nome de
marca Tililim. termo 616.4$9). Anote-se a transferência.
Notificação
Comercial,
N 9 497.331 - Jamef
Importadora, Administradora Ltda.
- Reg. 382.181.
N 9 551.744 - Sonia. Calçados e
Befisas Ltda. - Reg. 382.187.
1(9 569.675 - Société Rhodiaceta
- Reg. 382.194.
1(9 569.676 - Soeiéte Rhodiacela
Reg. 382.195.
1(9 569.3692 - A Noura Cia. Ltda.
- Reg. 382.196.
1(9 582.063 - Confecções Slanik
Ltda. - Reg. 382.207.
N 9 583.458 - Marfei Com. e Ind.
- Reg. 382.212.
leT 9 363.414 - Macmatt S. A . Reg. 382.218.
N9 498.923 - Di Franco S.A. Inc.
- Reg. 382.229.
1(9 516.890 - Braseiro Comesliveis
Ltda. - Reg. 382.232.
1(9 519.373 -- Ipeéle S.A. Ind.,
COM: e Administrações -- Registro
n9 312.233.
N 9 528.036 - Prods. Rochee Químicos e Farmacêuticos S.A. - Registro 382.239.
N 9 550.045 -- Quimio Proas.
Químicos Com. e Indústria S . A -Reg. 382.244.
1(9 550.856 - Util S.A. lnds. Mecânicas e Metalúrgicas - Reg. inla
mero 382.247.
1(9 551.642 - GráfiFca O Jornal
Editera & Cia. Ltda. - Registro
n 9 382.248.
N 9 -554.174 - Oswaldo Atlas Garcia de Eunica - Reg. 382.259.
1(9 556.584 - Domingos Cardoso Reg. 382.264.
N 9 561.246 - José de Paula Pereira
e José Moreira de Azevedo Filho Reg. 382.268.
1(9 561.423 - Engecon Engenharia
de Concreto Armado Ltda. - Registro 382.271.
1(9 568.866 - Manoel Kherlakian
S.A. Ind. e Com. de Calçados Reg. 382.289.
1(9 573.216 - Livraria Libertas Li
untada - Reg. 382.305.
1(9 580.568 - Dist. de Materiais de
Construção Imperador Ltda. - Esgotro 382.330.
N 9 585.083- Ind. e Com. de Bõlsas Naxel Ltda. - Reg. 382.351.
N9 571.036 - Imobiliária Século
XX Ltda. - Reg. 382.530.
1(9 571.482 - Labs. BurrougbP
Wellcome do Brasil S.A. - Registro
nel 382.533.
N9 571.760 - Irmãos Batista Ltda
- Reg. 382.534.
1(9 580.447 - Confecções Hermel:
Ltda. - Reg. 382.554.
1(9 582.010 - Frigorifico São Carlo,
do Pinhal S.A. - Reg. 382.560.
1(9 586.332 - Cia. Martins Borge,
Imp. e Comissária - Reg. 382.577.
N 9 586.415 - Confecçoes eavagt.
Ltda. - Reg. 382.579.
149 587.317 - Ciba Société Anonyme
- Reg. 382.587.
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N9 566.995 - 3ditÕrs Loqui Ltda.
e- Neg. 382.715.
1 249 569.096 Pedro Carlos da
,Joonska Hermes, Luis Antonio P11Igueiras e Dornicio Cardoso de Paria
Reg. 382.718.
N9 581.383 - Condominio do &liado Rio Carioca - Reg. 382.558.
Piremos
i Foram mandados cancelar, de
'Ocôrdo com o art. 10 do Código, os
itegistros abaixo:
•Laticínios e Com. Cairo Ltda. ' 4Eleg . 371.928.
Soc. Mecânica Para Ind. e La-

Siqueira Cavalcanti e Nelson Itanicura Dantas. - Fica retificado cn
clichê publicado em 1 de novembro
de 1963 para o titulo Fundação Brasil-Cultura, na cl. 33, estabelecido em
Rio de Janeiro.
No 602.437 - Casa de Carnes Alto
de Pinheiros Ltda. - Fica retificado o clichê publicado em 1 de novembro de 1963 para a marca Alto
de -Pinheiros, na cl. 41.
No 302.607 - Textit Scavone S.A.
Diversos
N9 602.067 - S2A. de Materiais

N 9 578.165 - Supermercados Pe g NO 556.450 - Bernardinno
Pag S. A. - Registro 382.624.
- Regist ro 382.669.
N 9 580.155 - Marco Publicidade
NO 556.566 - São Paulo Alpargatas
Ltda. - Regist ro 382.625.
No 590.764 - Estoril Veléulos Má- S. A. - Registro 382.670.
quinas e Motores Ltda. - Registro No 556.647 - Cia,. de-Cigarros Souza Cruz - Registro 382.671,
no 382.626.
NO 580.878 - Banco Novo Mundo N9 556.842 - Harold R. Waildell
S. A. - Regi" r o 382.627.
e Associados - Registro 382.672
N o 581.171 - Unibras D'n!ão Na- NO 557.829 - Instituto 13,ocouroco
cional das hichistrias Brasileiras - S. A. Pau'o Proneça - Registro ou-Registro 382.'428.
mero 382.673.
561.206 - Pecuar,sta D'Oeste
No 581.215 - São Paulo Alparga- S.No
A. Comércio e Indústria - Retas S. A. - Registro 382.629.
382.674.
No 582.241 -- Aloysio Soares de Oli- gistro
N 9 561.267 - João Antônio de Casveira - Registro 382.630.
382.675.
Elétricos Same. - Prossiga-se subsVoura S.A. - Reg. 371.959.
NO 584.793 -- Mario Ekirim i o Sam- troNo- Registro
563.397 - Fios de Algodão San -.
Júlio Mauricio Emoingt - Registro tituindo a el. - 50 pela 38 e consICe- paio Seabra - Registro 382.631.
S. A. - Registro 382.676.
rando peças e partes como partes
No 584.826 - Aparelhos E,étricos tacristina
9 371.962.
N o 564.109 - Santa Lucia ComárEmp. Adm. e Construções Ragueb integrantes de veículos.
Tonelux S. A. - Registro 382.632,
e Indústria S. A. - Registro
No 584.829 - Aparelhos Elétricos cio382.677.
gio 371.962.
N 9 796.764 - De Faria & Cia. Li1
Tonelux S. A. - Registro 382.633. nONo
,Itda.
- Reg. 371.980.
mitada.
Nada
há
que
deferir.
564.122 -t lidos Geou'ria Li.
No 584.840 - Aparelhos Eietricos
I Raucei, Marques tal Mata Ltda.
Estoril Roupas "Ltda. (no pedido
S. A. - Registro 382.634. mitáda - Reg r,Q;Vi"2-.678.
'Reg. 372.014.
de anotação de alteração de nome da Tonelux
No 585.191 - B. N.. Produções e N o 564.197 - indústria de Mate, Antonio Gozzi & Irmãos - Re- marca Estoril reg. 209.280). - Ar- Promoções Ltda. - Registro 382.635. riais Elétricos Aislantei Ltda. - Re-

quive-se o pedido.
N O 602.400 - Siqueira & Carvalho
Ltda. - Prossiga-se considerando-se
substituída a expressão móveis de
fórmica (marca de -terceiros) por móveis de laminados plásticos - Ficá
retifieado o clichê publicado em 1-11
. Dist.4 Comercial Sodis Ltda. - de 1963 para a marca Good-Star na
Reg. 372.132.
classe 40.
gistro 372.035.
Barworth Steel . Works do Brasil
Metalúrgica S.A. - Reg. 372.066.
Bernard Taillan Importadora S.A.
,.. Reg. 372.069.
i Ebag - Editôra, Brasileira de Artes Gráficas Ltda. - Reg. 371.899.

)

(.

' Ind. de Tecidos Desa-Nyl Ltda. neg. 372.189.
Anaço Comercial e Imp. Ltdar. Reg. 372.219.
Lab. Nacional de Pediatria S.A. 'Reg. 372.232.
Cia. Nacional de Artefatos Metalicos Almae - Reg. 372.234. - Canelem-se .os registros.
Exigências
Têrmos com exigências a
cumprir:
N9 536.437 - Nuclear - Adm. de
, seguros Ltda.
N9 552.753 - Socinda S.A. Com.
e Ind.
No 566.785- Wlanelli - Rep. e
Conta Própria Ltda.
N9 593.372 - Dist. Londrina Lixnitada.N9 230.334 - The Renoid & CoVentry Chain Company Limited."
N9 804.662 - Soc. Brasileira de
Urbanismo S.A.
Prods. Químicos e Farmacêuticos
Zoar Ltda. (Junto ao têrmo 516.391).
N o 576.271 - Perfecta Incorporadom e Administradora Ltda.
N o 602.033 - Egla - Editóra Grã-

fica Lagunilla S.A.
No 602.034 - Egla
Editôra Gráfica Lagunilla S.A.
No 602.409 - Org. Avicola, Avegema Ltda.
N 9 602.449 - Artil S.A. - Hote-

leira, Mercantil e Administradora.
N9 602.469 - União Representa-.
ções Ltda.
N 9 692.599 - M. Dias Branco S.A.
Com. e Ind.
N9 606.364 - Bar e Lanches Vai
Verde Ltda.
N9 606.365 - Nosso Encanto Lanches Ltda.
N9 606.368 - Estabelecimento de
Automóveis Bandeirante Ltda.
N9 606.369 - Santa Rita - Org.
de Vendas Ltda.
N9 606.370 - Padaria Standard

Ltda.
N 9 406.374
Super Mercado 89.0
Lucas Ltda.
N9 606.604 - Ind. e.Com . Maudamar Velas Ltda.
N9 607.065 - Cebec S.A._ Engenharia e Indústria.
N 9 614.848 - Ind. de Artefatos de
Alumínio F F Ltda.
N9 606,379 -- Irmãos Munari. -

Fica retificado o clichê publicado em
4 de dezembro de 1963 parada marca
Munar, na cl. 7.
N9 602.462 - Cleto de Almeida
Seabra V,eloso, Homero Homem de

Arquivamento de processos

No 585.576 - Padaria e Confeitaria
Polipão Ltda. - Reg n stro 382.636
No 586.209 - Eletrônica Hladkyi
Ltda. - Registro 382.637.
No 586.306 - Etablissements Genoud & Cie. - Registro 382.638.
No 586.403 - J. R. Geigy S. A.
- Registro 382.639.
No 586.498 - Fernando Carvalho
Gomes - Registro 382.640,

No 586.500 - Fernando Carvalho
Foram mandados arquivar os pro- Gomes
- Registro 382.641.
cessos abaixo.
No 586.509 - r -nando Carvalho
No 593.333 - Geoper - Geologia
Gomes e Perfuração Ltda.
N9 586.569 - H. M. Sobral ReNo 592.467 - Orpint - Org. de presentações Ltda. - Registro núConservação e Pinturas Ltda.
mero 382.643.
N 9 595.803 - Ceramisul Ltda.
N 9 587.112 - Plastking Indústria
N o 160.274 - Indústria Agrícola de A rtefatos de Plásticos e Couros Tozan S. A.
Registro 382.644.
N9 161.145 - Edélviro Renato de No 587.327 - Modas Urfa Ltda. Oliveira.
Registro 382.645.
No 162.364 -; Apoiônio Fernandez. No 587.521- Panificadora Vila
de Gaia Ltda. - Registro núNo 586.515 - Fernando Cravalho Nova
mero 382.646.
Gomes.
No 587.628 - Sebastião Saldanha
N9 592.699 - Bar e Lanches Ipi- Marinho
-- Registro 382.647.
ranga Ltda.
N9 587.693 - Murillo Gondirn CouN O 592.700 - Laminação de Metais tinho - Registro 382.648.
clemente S. A.
N9 588.767 - EGLA Editôra
No 592.710 - Comércio e Indústria Gráfica Lagunilla S. A. -- Registro

gistro 382.679;
No 564.)281 - Calcadas Sanjo Ltda,
- Registro 382.680.
N o 564.304 -- Máquinas vitroenlas.
sadora Ltda. - 'Registro 382.681.
N 9 564.331 - Sericitextil S. A.
Re gistro 382.682.
N 9 564.396 - Cia. Go , ana de laticínios S. A. - Registro 382.683.
N9 564.392 - Luza Comercial Importadora Ltda. - Registro 382.684
N o 564.470 - Importadora e Espertadora Caldns , Correia Ltda. - Registro 382.685.
N9 564.476 - Mario Antunes Registro 382.686.
No 565.035 - Laboratório Fa rmacêutico Internacional S. A. - Regia.

tro 382.687:
No 565.036 - Laboratório Farmacêutico Internacional S. A. - Re.

gistro 382.688.
No 565.041 - Laboratório rarma.
cêutico Internacional s. A. - Registro 382.689.
No 565.067 - Cortúrrie Santa Maria S. A. - Registro 382.690,
No 565.130 - Frangolandia Ltda. -3

Registro 382.691.
No ,565.140 - Empreendimentoi
Dantas Barreto S. Á. - Registro
riQ 38 692.
nO 382.649.
Fertemundo Ltda.
No 565.159 - Lumina Indústria da
No 592.718 - Multinunas - In- N 9 588.892 -- Novidad es Aldar Li- Lâmpadas Ltda. - Registro mime.
no 382.693.
mitada - Registro 382.650
dústria e Comércio Ltda,
No 565.160 - Lumina Indústria, da
NO 588.903 - Pegatex S. A. IndúsN O 592.752 - Carlos Ramos da Câtria e Comércio - Registro 382.651. Lâmp adas Ltda. - Registro nume.
mara.
No 589.572 - Tabacaria Londres ro 382.694.
No 592.772 - Prisma - Importação S. -A. - Registro 382.652.
Notificação
e Exportação de Auto Peças Ltda.
N9 447.522 - Boiune ~to/temia Retificado por ter saldo com incorN O 594.540 - E. V. P. da Silva.
- Registro 382.653.
reção em 29 de setembro de 1968
No 607.885 - SSS - Rep. em No- GMBH
N O 509.930
M. & T. Chemicals NO 590.536
- Metelpa Eletro Me ..avidades Automobilísticas Ltda.
Inc. - Registro 382.654.
lúrgica Ltda. - Reg'stro 382 414.
- Arquivem-se os processos.
NO 517.759 - Laboratório GrindeN9 590.542 - Indústria de ArtefaN O 560.719 - Bar e Lanches Ma- limei Ltda. - Registro 382 655.
No 525.499 - H. G. Comércio e tos, de Borracha e Plásticos Gualo
deireira . Ltda. - Registro 382.611.
No 561.800 - Discos Cinderela Li- Indústria de Produtos Qatmicos Ltda. Ltda. - Registro 382.415.
- Registro 382.656.
NO 590.778 - Cacorc Calandragem
mitada - Registro 382.612.
N9 529.568 - Nestle S. A. - Re- e Corte de Chapas Ltda. - RegisNO 562.713 - Fieltex S. A. Indús- gistro 382.657.
tro 382.416.
tria Textil - Registro 382.619.
No 590.784
Artur da Silva TeiNo 566.594 - SPI - Soe. Paulista NO 531.472 --. Eduard Kusters Mas- xeira
- Registro 382.417.
de Investimento Crédito e Financia- chlnenfabrik - Registro 382.658.
NO 532:522 - Motorpal Jihiava Na- N9 590.785 - Salva Tora Matara
mento S. A. - Registro 382.614.
382.415
No 566.716 - Josmar Discos Ltda. rondni Podnik - Registro 382.659. - NRegistro
9 590.793 - Instituto Santa FiloNO 532.523 -- Motoral Jihlava Na- Registro 382.615.
Mana Soe. Ltda. - Registro numerodni Podnik
Registro 382880.
NO 567.256 -- Luis Kupfer - Re- NO 533.'915 - The Bristish Drug, no 982.419.
gistro 382.616. •
N9 590.803 --- Lavanderia Lar Ltda.
Houses Ltd. - Registro 382.661.
- Registro 382.420.
No 572.939 - Névio Macedo Pro- N9 533.316 - The British Drug N9 590.804 - Karel Gabcan - Repaganda Ltda. - Registro 382.617. Drug Houses Ltd. - Registro 382.662. gistro 382.421.
N9 572.977 - Simca do Brasil S. A. NO 545.904 - Waldemar Marini - N9 590.814 - José Otero Peixoto -1
Industrial de Motores e Automóveis Registro 382.663.
Registro 382.422.
- Registro 382.618.
,
NO 548.778 - Ernesto lEtothschlId Mi 590.817 - Riedel de Hun A. G.
- Registro 382.423.
No 573.318 - Auto Peças Leste Li- S. A. - Registro 382.684.
NO 550.189 - Societé St. Raphael No 590.921 - Indústria e Comér.
mitada - Registro 382.619.
cio Balcofrio Ltda. - Registro nt.1.
N9 573.752 - Reinaldo T. Lopes - Registro 382.665.
N O 552.108 - João Vallinho - Re- mero 382.424.
& Cia. Ltda.
Registro 382.620.
No 590.927 - Farmácia Bira Ltda.a
NO 577.815 - Laboratório Rabelo gistro 382.666.
N o 555.315 - Alimentos e Bebidas - Registro 382.425.
Ltda. - Registro 382.621.
Minas Gerais Importáçao e Expor- N9 590.945 - Beneficiadora de Tri..
No 578.223 - Bar e Café Monte tação S. A. - Registro 382.667.
pas B. P. M. Ltda. Registro nO...
Crasto Ltda. - Registro
N 9 556.245 - Cooperativa dos Pro- mero 382.428.
N9 578.535 - Joã,o Andrade Leal dutores de Leite de Bananal - Regis- No 591.024
Indústria Elecâniog
Sales - Registro 382.623.
tro 38'2.668.
Ybarra Ltda. ;1=-. Registro 382.427,
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\ N9 590.989 - Empresa Jo rnalística N° 556.287 - Cadib B. A. Jomér- No 586.742 - Atlanta 5. A. Rala*
N9 591.029 - Pigou Distribuidora
382.470. elo e Indústria - Reg'stro 383.492. e Caramelos - Reg etre 381.799
Cesmética Lda. - Regist ro 382.421 Ileaveeee e. A •- Registro
N9 588.587 - Braeomim Indústria
Preservação
7.**rnaata
NO 556.919 - Yung Wang Indústria
591.225
O
N
Liiiaseboal
No 591.072 - Serraria
8. A. - Registro 'úme- e Comércio Ltda. - Registre númee
Extinção
de
e
Comércio
e
Metais
eda
Registro
382.429.,
de
Madeiras
mo
ro 381.808.
Extintores - de Injetos Ltda. - Re- ro 382.493.
N9 591.102 - Indústria e Comérc io 1gistro
No 472.891 - Moagei ra Campos Li882.471...
gisRe
de rhine'os Sotana Ltda. No 558.009 - Mão de Obra Espe mitada - Registro 381.387
N9
591.393
LSPA
Ltda
ImoRegistro
.382.494.
S. A. trn 38?..420.
N9 488.771 - José Joaqnim da Cosbilieria S. Paulo Paraná Adm'nis- N9 558.105 - Aços Finos Piratini-cialzd
ta - Registro 381.828
Ne 591,105 - Teci dos Monumento troo° ._ Registro 382.472
A. - Registro 382.495.
149 493.388 - Comnlander S. A.
Ltie. - Registro 382 121
Ne 591.849 - Televisão Exeetsier S.NO
559.124 - Vinicoee Grandisoli Indústria
de Condutores Elétrices No 591.167 - Confecções Pernil Li- S. A. - Registro 382.473
Ltda.
Reg
etre
382.495.
istro 381.829.
- Registro 381.122
N9 284.392 - Indústria de rames N9 559.323 - Vteeen Material Plás- Reg
N9 504.776 - J. Alexandre &
1-71a - Brasil':iraS 1t13- Cle'de 3. A. - Registro 312.474
"9 591.7I5
tico S A. - Ree• stee 3e1.4e7.
d i -eeta Fe hrica de: R,aion - Reg stro No 380.834 - Apex Plá.sticos Afiz- Ne 560 628
ealçaeos Neal Lida - Registro 381.831.
t° eee. -1-33
- ticos Ltda. - R-efiereo 38e_475.
N9 533.091 - italpiast Indústria
- Registro 382.498.
eTo 591 • '5 - Cia. Etraeileires Rho- noNrta
ro. Itnnú- No CO 650 - Indústra. ds Movees de Artefatos Plást'cos Ltda - Reasoa PrataS stA
ére
o ção
455.1e33ro-mC
brica
de
Raion
Regestro
dre reta Fe
de Aro Artica S. A - Registro nú- gistro 381.833.
0 9 ^ ct2. &34.
mero
382.478.
No 537.196 - Cia. Ceetari Indúsmero
382.499.
e
N
treita
591.214
Fernando
Es
N0
9 494.593 - Majesen Femes e
trias de óleos Vegetas - Reg stro
Registro W' I tP., litl, Costa Matt03
560.702
Cena
Artbur
Arma149
rquipe mentes Ltda. - Registro minO 381.835.
ne -,c 8.z35.
rinho S. A. - Regletre 2E2.500.
nr.-o 331.471
41 9 537.197 - Cia. Cestari Indúser - Ne 505.607 _ m ucos ciornchios NO 561 194 - Hilex Eepoeiertera trias
No 591.8
0. - Fundação Agrim
d e óleos Vegetais - Registro
Peles
letda.
Regatro
de
Couros
e
R e -tro 3e8436.
Ltda.
ReProdutoe Yienenticios
n9 381.1136.
eu Pont de Ne- ei
7,9 5 9 1 .°3 - E.
n9
382.501.
stro
332.478.
N9 557.198 - Cia. Cestari Iniúspei rompane -- Registre nudo óleos Vegetais - Registro
No 514.891 - Indústrias York S. A. N9 561 435 - Micra Indústria e tries
re'^-1 :29 . 0-11.
Produtne rirergicos - Reeestre nú- Comerei . Tida. - Registro 382 E(12. nO249381.837.
NO 5rei 164 - 7,-.4annatter Nieto & me-o
537.199 - Cia. Ceetari TndesNo 581.666 - Sejal Cia. de Atina'Reeecee
C e 11'1n . - Reeistro 382.438.
ene o presente Edital virem ou dele
eto.ees - Mario Line - Reg/3- N9 520 M22 - ela. loarmecéutica nistmeão e Participação Industrial - n9
381.838.
Oreerne do Brasil 3. A. - Registro Reveste° 382 503
tro 399.,e9.
Ceslari
N9 537.203 n9 397.480.
N9 562.742 - Banco do Comércio teias de óleos Vegetais - RegStro
N9 585.084 - Indúseria
NO 5=.483 - Emerson Rád io And e Indústria de São Paula S. A. - nO 381.839.
ce ne rei Lt da. - Registo 382 440.
NO 547.609 - Indústria de Móveis
Corporation - Registro Reri et-o In 504.
N9 585.259 - Indest ria Metaeiree- Pbeneereeh
No 554.107 - Lojas Rocôco Ltda. Estofados Martolo Ltda. - Reg atro
Teia. - Registro 182 441, n9 388.481.
C?
- Registro 382.505.
n9 381.841.
r 9 585.94 - Rád'o Bandeirantes
No 524.5e9 - Farmácia Drogacezar
- Regi stro .882.443
E.
149 565.094 - Esta:eiros do Nordese 149 563.095 - Laboraterlog BadasLtee
.
Registro
382
482.
- Muri"o Gondim Coe- 749 52q nefi - Pedrini Tavares Ne- te S. A. - Retestre 382 Efi6.
sari S. A. - Registro 881.842
- Re eestro 882 .448
NO 566.469 - Mapel S. A. Manu- No 563.873 - Olin lelatheeson Cheves - R-estro 38? 483.
586.507
Fernauele
Cervalho
N9
fatura Auto Peças - Registro nume- micel Corporatioa - Reeistre 381.843
NO 537.365 - Socinzro Soc. Agro ro 382.507.
- Registe-e e82.44e
No 567.691 - Smith Kl ne & F-ench
598
001
Cedéea
S.
A.
Indúsendestrial
de
Empreendimentos
e
19
Leboratories
Registro 381.e44.
Edson
Mera
de
Mo566.608
cio
de
leseeiras
ReN9
reirt1cireoeSes
R.
C.
Registro
núromer
te e e
N9 589.677 - Societé Rhodueeta
rees - Reeistro 882.508
mero 382.484.
gee - n
381.846.
No 568.634 - Costnofone Indústria Rejnstr.,o, .770
N9 587.419 - A. C P M Comércio
- Milier S. A. Viagens
NO 538.918 - 18ESA - Indústria
"" a"° de Representações
e "eeeeeentaçes Ltda. - registro ek rasileiras de Embalagens .8. A. - Eletrônica Ltda. - Reg stro mime-Turismo
- Regis?"?.4e6.
tro n9 381.847.
Teeeetro 381 485,
ro 382 509.
No 576.400 - Simões Cia. - ReN9 587.667 Thale's indústria e No 546.582 - Itheem Manufactu- N9 566.715 - Jeemar Discos Ltda. gistro
381.848.
- Registro 382 510.
Cem malo de Roupas Ltda. - Regis- rine
remoer:e
Registre
382
486.
N9 566.767 - Fálrica de Antenas 149 576.636 - Supermercados Peg
tre nr. d 47.
N9
522.790
Instituto
llormoquíPeie S. A. - Registro 361.849
N9 5117.712 - Bar e Lanches Ca- mie" e letológicso S. A. - Registro Telve - Registro 382.511.
No 576.653 - Rádio Rio Ltda. reeernio Teda. - Regi stro 381.448. nO
lea, Clararte Registro
etelirg
M
568.772
N9
3e2.487.
381.850.
No 588.141) - Dr. Milton Aerres La
Ltda.
Registro
3112.512.
Feeistrn 882.449.
- 41
-ce
Ne 553.285 - Bicicletas Monark No 566.907 - Ladeiro Cia. Ltda. 149 577.424 - Guarda Chuva e Coa-.
'89 538.588 - Ale Are° F io Cardoso S. A. - Registro 382.4e3
feções 'I'riangulo Ltda. - Registro
Registro 382.513
NO 554.491 - Sharnae Lerner - re'on - Reg istro 382 450
n9 381.854.
NO 598.580 - Lanches tusotzse
R emetro 389.489•
No 566.917 - Café leentinho Ltda. NO 578.451 - Cia. Fotoquim:ca Na- .
- 'Registre 382 451
Ne 556.009 - .111am Discos Ltda. - Registro 382.514
cional - Registro 381.859
No 556.933 - Fábrica de Filtros No .578.623 - Edvae lo CelestIno
No 588.752 - Efeitorial Bruguera - Ree 'etre 382.490.
Ltee . - Registro 381 452
N9 556.011 - Zacharias Eielik - Fiel e Senem Ltda. - Registro nú- Rodreres - Registro 181.860
" 9 588 753 - Edi t.:ria! Beig,uera Registro 382.491.
mero 382.752.
N9 571.702 - Roberto álarnho
LI'. - Reiestro 382.453
Reg
istra 3111.872.
ele 588.978 - Pfaudier Permutit
149 573.122 - Cromos S. A. TiriRegistro
338.454
Ir- tas Grisf'ces - Rerestro 381.880
NO 589.144 - reina° Comércio e Tn...1.1n01111111~~ =EP,.
No 575.466 - Abresfer Abrasivos
6ria de Produtos Anti Corrosivos
e Perrametes .Ltda. - Registro núLtee. - Registro 182.455
mero 381.881.
N9 584.564 - Ana Maria RodrigUee
No 58á.193 - Metalúrgica Inbarie
Doca - Registro 381.8e2
- Registro 382.45e
NO 584.329 - Indústrias Químicas
NO 589.254 - Tndústria e COAnhembl S. A. - Regeetre 881.884.
rr'Tei o de Piásticos Leda. - RegisNv 505.000 - Arref....tos InclustrlatEr
tro 488 ,457.
(Pástices) Arpin Lt ia. - Registro
NO 589.871 -- Eddlard Max Teeo381.885
n9
dor Steuch e Nerhert Imo GtetzSch
No 585 e89 - Calçados Luizinho
- Reei stro 382.458.
REGULAMENTO
S. A. - Reg'stra 331.8e9
NO 599.561 - Sônia Helena Inverso
N9 585.244 - Frui Trensportes Ror- Reeletre 382.459.
dovi eries Ureentee de Cargas Ltda.
No 589.738 - Conferes Alteza 8. A.
- Registro 381.890,
;- Porri sta.° 3132.460.
~uacari I.R118
leo 585.473 - Metei! Metalúegica
No 589:874 - G. Nienaber &
.
Ltda. - Registro 382.461
'dada Ltda. - Registro 381.896.
I -9 585.495 - João R.ennno - ReNo 589.955 - Niquelaelio e Cromea!
-o 331.897.
IMEra:Gi NCr$ lUa
tã o Schnvtier Ltda. - Registro.
Te9 585.572 - Eduarein Fernandes
N9 590.206 - Comércio e Indústria
•- Costa - Reg'stro 181 898.
le Materiais pa ra Construção Cimcan
; No 585.622 - Natiel eão Valerio Lten. - Registro 882.463
le- gistro 391900.
N9 590.212 - Transpertes de ClNo 586.203 - Mario- A Cesarino
Mento Agranel Iegranel Ltda.. - ReA VENDAI
- Regitro .381.910.
tistro 382.464.
.
149 580.219 -- AssoMação dos serNo 590.503 - Papelaria Rani .Ltda.
Na Guanabara
• Registro 382.465.
v: dores (vis do Riese - Registro
NO 590.589 - Cotrama Comércio
Seçge de Vendas: Avenida Rodrigues Alves a•
n9 331.911
le Tratores e Máquinas Agrícolas LiNo 579.881 - Cia. Nacional de
Agencia
b
Ministério
da
Fazenda
Presentes eenep - Reeeero 381.914.
Intenda - Registro 382.466_
N9 590.728 -- EinprêsR JornalisVca
149 581.703 - I'Pnco Riogrendense
itiude-as a pedidos pelo Serviço de Reembellso Posid
de Expensão EcenCeinIca - Reg sino
Dt Thiene Ltda. - Re gistro ?82 - 457,
N9 590.850 - Fermopecueria S. A.
ne 381.928. -•
Eia Brasília
f#rodutos Veterinários - Registam nú149 581.709 - Oance Rioerandense
mero 382.468.
Expensão Econômica - Reg sino
seck do D.L.N.
Na
No 590.909 - Jamasa Jalee
no 381.932.
wiria;69.1/ elcillos EL A. - Registro
149 583.067 - Fernando IVIal!es Registro 381.997.
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furadores de máquinas; furadores mquinas "torceduaas; máquinas tor- máquinas leivadeiras; máquinas na,
mecânicos; gatilhos de máquinas; ge- neadoras; máquinas trituradoras; má- veladoras agrícolas; maquinas paz as
•
Classe: 5
radores de corrente; grelhas de ma- quinas. urdidoras; máquinas ventila- deiras; máquinas pulverizadoras agras
twrtig
os: Metais não trabalhadas ou par- quinas; gruas; guias partes de má- dorass; mateletes mecânicos, martelos colas; máquinas regadeiras agricass;
cialmente trabalhados. Usados nas In- quinas; guinchos; guindastes; hastes mecânicos; mecanismos de máquinas; máquinas sachadeiras agricolas; rnasi
dústrias a saber: — aço; adesivos me- ae maquinas; insulladores de ar para moinhos, molas de máquinas; moto- quinas semeadeiras; moinhos de vexas
tálicos: alcalinos metálicos; alpaca (me- máquinas; juntas para máquinas; res; munhões para rtámanas; para - tos; mondadeiras; moto-charruas;
tal); alpax; alumínio antifricção-metal; lançadeiras para máquinas; lanças fusos .para máquinas; pedais de má- motores agrícolas; ruveladores agria
antimônio; aparas de metal; batit (me- partes de máquinas: la'orifleadcre.a quinas; pentes de máquinas; pentea- colas; plantadeiras; máquinas; pada.
de máquinas; macacos; man- dores de teares; pinga-lotes de má- deiras máquinas; pulverizadores agrítal); barra-metal em; bronze; carbono; partes
cais antifricçao; manivela.s de mametais. a; carbureto metálico; cáscara quinas; máquinas abanadoras má- quinas; pilões partes de .máquinas; colas; regadeiras mecânicas; ralhas
(cobre); cério (metal); chapas metal; quinas achatadoras; maquinas acio- pistões para' máquinas, placas para de arado; roçadeiras máquinas; rochumbo; cisalhas-de metal; cobre; colas nadoras; máquinas adelgaçadoras: tornos; placas partes de máquinas; das de arado; rolos compressores para
piatinados de esfarelar terra; raios destorroadoresi'
metálicas; soldas constantan (lisa); cro- maquinas afiaaorsis; maquinas &ais- plamas; planetárias;
polias; politrizes, patos
semeadelacts; máquinas semeadoras;
mo mictai); cupro níquel; dtiraluminio; tadbras; máquinas ,a.largamoras; má- motores;
máquinas; prensas; ralos da maquidurana (metal); electron (-metal); ele- quinas rnaliantadoras; máquinas ali-- nas; receptáculos de máquinas; redu- sulfatadoras agrícolas; timões de araa
troplata; estanho; estibio; ferro; fundi- sadoras; máquinas alumadoras; má- tores para máquinas; reguladcsas de dos; tosadores de grama; tratores
• vaporizadora:a agrícolas.
dos-metal;
glucinio; gusa; hidrogênio; quinas aplainadoras; maquinas ar- fôrça, para máquinas; regulaaoaes et agrícolas;
.
•
Classe: 8
iman natural aferro magnético); itrio; queadoras; máquinas arrolhaaoras; velocidade para máquinas; rolamen- Artigos: Instrumentos de precisão,
máquinas
aspiradoras;
maquinas
kieselguhr laminados; latão; ligas metos de motores; amos pasaes da má- instrumentos científicos, aparelhos de
- • tálicas; limalhas de metal; litio (metal); atarrachadoras; máquinas a vapor; quinas; rotativas; rotores; segmentos; usd comum, instrumentos e aparelboa
máquinas
eatedeiras;
máquinas
aemanganês; maganin; mercúrio; moligdeseparadores, • partes de máquinas; didáticos, moldes de tôda espécie,
neficiadoras; máquinas bombeadoras; tambores, partes de máquinas: tea- acessórios de aparelhas elétricos una
no (metal); muntz; níquel: Osmio;
máquinas
brunidoras;
máquinas
oures; tesouras mecânicas; tornos; tre- alusiva válvulas, lâmpadas, tomacias„
ridio; ouro; ouropel; paládio (metal);
cardar; máquina' de clarear; má- monhas; . tubulações ara :a1cleiras; soquetes, etc.), aparelhos fotografia
pastas metálicas para soldas; permaloy; nas
quinas centrifugadoras; maquinas turbinas; válvulas; partes de maqui- cos, cinematográfioos, máquinas soa
pichesbeque; plaquê; platina; poeiras; classificadoras; máquinas coletoras;
lantes etc., discos gravados o illmea
de metal; pás metálicos para solda; pra- máquinas . compressoras; máquinas nas; ventiladores, partes de máqui- revelados,
a saber: aoaixa-luzes; aba.
ta; mais; rutênio: sirnilor; soldas me- condensadoras; máquinas condutoras; nas vento i nhas, partes' de máquinas; jures; absorsômetams; acendedores;
tálicas; spiegel; splegelisen; sucata de máquinas construtoras, maquinas virabreq a; volantes, partes da ma- actínia:cetros; açucarimetros; bC1111111..
metal: tirania: titaniosilico; tombaque; cortadoras; máquinas de abrir; maquinas
'adores; adaptadores; aierômetres;
tório; tungstônio (metal); vanádio (me- quinas de acoplar; máquinas de aiu("
• alccolômetros; alternadores de cora
Classe: 7
frente elétrica; alto-falantes; amasa
- tal); volfram; volfrânlo (metal); yellow; mar; máquinas de alterar produtos;
zinco; zircônino (metal)
máquinas de beneficiar produtos; Artigos: Máquinas de agricultura •t sadeirás de uso domésticos; amarias,
máquinas de binar fios; máquinas de horticultura. e suas partes integranT cedores elétricos; amperímetros; ima..
Clame: a
bobinar; máquinas de bordar; má- tes. Grandes instrumentos agrícolas, pliadores; -amplificadores; analizadcia
Artigos: Máquinas e suas parte in- quinas de briquetar; máquinas debru- inclusive tratores, a . saner: adubado- res; anéis; de calibrar; anenametrus;
tegrantes, a saber: actipiamentrn adpras; máquinas de brunir; máqui- res; ancinhos empilhadores;" ancinhos antenas; -anúncios elétricos; apaselhoos
axiais; alavancas mecânicas; alavan- naa debulhadoras; máquinas de 'uri- mecânicos; ancinhos puxados a ca- acionados por moedas . aparemos ae-n
cas paries cie maquinas; anelas de lar; máquinas de calandrar; máqui- valo; arados; arrancadores de plan- rofotogramétricos; aparelhos amputa,
cadores; aparelhos calibradores; (apa.
segmento: anéis partes 'de máquinas; nas caradr; máquins de clarsam má- a.. ; •
CNA ai 12 C
; caterelhos cinematográficos; aparelaos
antidetonantes para motores; aque- quinas de colar; máquinas de conser- deiras agrícolas; bicões para arados;
aparelhos de agrimencedores de máquinas; arastes; =a- var estradas; máquinas de coser; má- bomaas agricolas; agia cosmográficos;
aparelhos de alarma; aparelhas
zes; arranques de motores; apitos de quinas de costurar; máquinas de ca- colas; braços de arados. capmadeiras sura;
de alta tensão; aparelhas -de ar talais=
máquinas; aros de máquinas; Valan- var; maquinas de debruar; maquinas mecânicas;carpideiras; acvdeiras; gerado;
aparelhos de cornaincaçao;
ceiros de máq uinas; bases . de rha- de derrubar; máquinas de descarnar; ceiladeiras; ceifeiras; cepos de ara- aparelhos
de contrôle; de calor; apaquinas:. barras de usáquinas; bate- máquinas de descoraçar; máquinas dos; charruas; cortadores mecânico relhos de contrôl ede movimento:
estacas; betoneiras;
bialas; blocos de desgaseif tear; máquinas de despol- de cana, capim, graina etc; (lascava- aparelhos de contrôle de som; aparea
partes de máquinas; boninas a pis- par; maquinas de difundir; máquinas C: r i=
nr2J.rinicas;
deatarreaucre.s lhos de contrôle de temperatura; apaa
tão; bombas centrifagas; bambas de dobrsr; máquinas ae drenar; má- deiras mecânicas; desterroadores relhos de cortar frios (de uso domais.
elétrica3; bembas hidráulicas; braça- quinas de embragar; máquinas de em- mecânicas; carpideiras, cavadeiras; tico); aparelhos • de encerar de uso
deiras de máqu i nas; braços de maqui- purrar; maquinas de -afamar: ma- mecânicos de estrume; distribuidores doméstico); aparelhos de encarar de
brocas mecânicas; bronzes de máqui- quinas de engraxar; máquinas de es- quinas agrico/as; searificadcres.: es- uso doméstico); aparelhos de engenas; bronzinas; buchas de manainssa triar; máquinas de- explosão: maqui- cavadeiras mecânicas; espainadeiras nharia, aparelhos de engomar (de uso
burrinhos; cabeçoses de máquina; ca- nas de extraaão; :naquinas de -fabri- de terra, máquinas: extintores da doméstico); aparelhos de espargir;
brea3; cabrestantes; cadeias para ma- car produtos; máquinas de filetar; erva daninhas e pragas; extintores aparelhos de evaporação; aparelhos
quinas; caixa partes de máquinas: máquinas de movimentar: maquinas agncolas.; - maquinas; teradetras; ga- de experiências cientificas; apaielhoz
calandras; calços partes da máqui- de pregar; máquinas de produzir; danheiras; grades de discos ou den- de fermentação; aparel h os de tísica;
nas; caldeiras da máquinas câmbios; máquinas de roscar; máquinas de tes; lança-chamas agrícolas: ,eiva- aparelhos de fotodecalque; aparelhos
• camisas para máquinas; canas partes sacudir; máquinas de salgar maqui- dotes; locomóveis agrícolas; máquinas cie fotografias; aparelhos de galvanoa
de mu nas; caiam-adores; cardans: nas descascarioras: manua l :1s raaem- acivaadairas;
aminaadorai Plastia • aparelhos de •seociasia; apaa
a carters"; chumaceiras antifricçã.o palhadoras; máquinas desfibradoras; agrícolas; máquinas arraiicadoras as relhos de geometria; aparelhos de
para máquinas; cilindres de maqui- máquinas dasintegradosai : máquinas tocos; máquinas batedeiras agrícolas; ihuninação; aparelhos de institutos
tias; colares para máquinas; com- desnatadoras; máquinas de trabalhar máquinas borrifaclOras ar:colas; má- de beleza; aparelhos de matar; miapressores; commaciores de fama; co- produtos; máquinas de transformar quinas • capinadeiras; maquinas carpi- relhos de medição; aparelhos de obamutadores de velocidade; .condesisa- márminas elatricasa- mánuinas eleva- deiras; máquinas cavadeiras, malui- servação; aparelhos de ordenha; apa
Passar roupa; (de usa coa
dores de máquinas; condutos para ras: máquinas engaveladeiras; má- nas ceifadeiras; mamunas colhedei- relhos deaparelhos
de sesar; apares
i " ^s tico );
máquinas; contra-hastes de maqui- quinas empalhadoras; máquinas en- ras; máquinas cortadeiras de plantas: iné
contra acidentes;
nas; contrapesos de niquinas; coroas cadernadoras; máquinas encanado- máquinas cultivadoras; máquinas de aparelhos
'Vs a. e proteçao;
rádio; aparelhos cie tepara máquinas; corrediças para má- ras; máquinas engavelacielras; má- abrir canais de irrigação; máquinas Ingeraçao;de
aparelhos de segurança;
quinas; corrents 3 de maquinas; cor- quinas ai-isoladoras;
máquinas
ensade
amanhar
terra;
máquinas
de
•
co(inclusive
do
tráfego;
aparelhos de
rentes de transmissão; cruzetas para cadoras-i i Máquinas escavadoras; má- lher • algodão; máquinas de colher nalização ;aparelhos de desinfetado.
máquinas; cubos para máquinas; quinas . estarapadoras: mairminas ex- frutas; máquinas de combater pra- res; não medicinais; aparelhos do
culatras de máquinas; dínamos; dis- preinedoras; máquinas furadoras; má- gas máquinas da cortar galhos; má- som; aparelhos
;
de telecomunicações;
cos de máquinas; dragas mecânicas; quinas gaseificadora.s; máquinas gra- quinas de cortar raízes; máquinas de aparelhos de televisão; aparelhos es:
matar
formigas
e
outros
insetos,
na
eixos de máquinas; eletrodos; êmbo- madeiras a máquinas impressoras;
terilizadores (não medicinais); aliar
los; engenhos de cana; engenhos cie máquinas impulsionadoras; maquinas agricultura; máquinas derrubadoraa relhos fotográficos; aparelhas fax).
serva; engrenagens de maquinas; es- Industriais; máquinas lairadoras; má- de árvores; máquinas desinfetadoras gráficos; aparelhos fotolegráficosj
catéls; esmeris de máquinas; esmeris quinas lixadoras; máquinas mistura- de plantações; Máquinas empilhadei- aparelhos gaseificadores; aparelhar
mecânicos; estaasaniandores; excên- doras; máquinas moedoras; maquinas ras agrícolas; máquinas espallaadoras goefisicos • aparelhos • hiclrométrical
tricos de máquinas; sacas antes de pneumáticas; máquinas pulverizado- de terra; máquinas enxofradeiras para aparelhos limpadores (de uso donaaa
máquinas; ferramentas mecánicas; ras; maquinas purificadoras; maqui- agricultura; máquinas escariflaado- tico); aparelhos meteorológicos; imas
ferramentas partes de máquinas; fil- nas rachadoras; 'maquines •refinado- rasá máquinas cstrumadelras; máqui- relhos saasturadores (de líquidos, ao
tros de máquinas; foles de máquinas: ras; máquinas refrigeradoras; má- nas extintoras de ervas dsaiai ias e óleo); aparelhos azonizadores; apare'
fôrmas, de meouinas; amuos de má- quinas secadoras; máquinas separado- arras; macminas insetifugas agrico- lhos náuticos; científicos; aparelhaa
qu'na s ; forquilhas;
franzidores de ras; máquinas serradoras; máquina' las; ináquira,s irrirralcvros 89,,,froYe.s• pasteurizadores; aparelhos Proietcresi
anáquQaas de costura; arelosi fresas; soldadoras; máquinas sopradoras; máquinas lanca-chamas agrícolas aparelhos reatores; elsCilo radio.
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polar/metros; polariscópios; potenciô- duras cirúrgicas; adenômetro- s; adentro' .1
metros; prismas; projetores cinema- tomos; afastadores abdominais; afila e
tográficos; projetores de filmes; Pro- tadores cirúrgicos de "Ferebeu"; afais
jetores de imagens; projetores de luz; tadores dentários; aglutinadores pars
propulsores; prumos; pulverizadores,
ou artes dentária; agrafos ci is
não de outras classes, quadrantes; corurgia
injeção, agulhas dentárias; agulhas
quviros de eletricidade; qaeimadores de
de óleo; queimadores elétricos; radio- de injeçãoá agulhas dentárias; agalhaS
fofos; rádios reatores refletores; re- para sutura; agulhas para vacinar; s
regadores automáticos; agulhas de veterinário; alavancas )
outras classes; aquecedores; arinôme-!gramosfones; gravadores; grad/ne- frigeradores;
registradores de aparelhos; registra- para fins cirurgicos; alavancas pars
t-os; aspiradores de pó; assador e s; tros; gravoscópios; gtupos conserva- dores de ar; registradores de atmos- fins dentários, aleitamento, aparelhos
autoclaves; automáticas-chaves; ba-, dores; harmanometros; hectograma; fera; registradores de pêso; registr ahecttmépara; algalias; algodão absorvente; al,
lanças; balcões; frigorífic o s ; balizas; I hectograf o ; bectoésteres;
. heliuófono g saio; he- dores de pressão; registradores de godão antisséptico; algodão asiáticos
barégi aios ; barmetros; bazimetros; ' tros- heliógrafo
heliógrafo; heliometro; he- tempo; registradores de tensão; re- algodão cardado para pensos; algodáa
m
batedeiras; de uso domestica; bate- licôetro;
gistradores de tiragem; registradores
tias; benSárnins; binóculos; bitolas; lisocópios; heliostatos; helloteemilme- do tráfego; registradores de trânsito hidrófi.o; algodão medicinal; alicates
bobinas ds ar não mecânicas; barbo- tios; herbários didáticos; herõrnetras;
(borboletas): registradores de veloci- cirúrgicos; alicates para dentista; ali,
Vias autcniaticas; bules elétricos; tu- hidrantes; hidráulicos p ar elhos lai- dade; registradores para seiculos; re- sadores para nentista; almofanas para
drobarômetros;
hidrodinamemetros;
tuas; billSolas; butirómetros;, caixas
gistradores automáticos: iegastros de
automáticas, não de outras classes; hidrógrafos; hidrômetros hidrostatos; água; registros para danais; registro fins médicos; almofadas de aqueci'
hidrotemetros;
hidroscópios;
Inpsomemento para fins médicos; almofadas
calibradores; câmaras ae aparclhcs;
de gás; registro de luz: registro para térmicas
para fins médicos; elmagados
tâmaras fotográficas; câmaras frigo- tros; hodâmetros; holofotes; hasizons
vapor;
registro
telegráficos;
réguas;
rificas; câmaras de cinema; câMara te; artificiais; "horasain g ers"; In- graduadas; relays ou retais; relógios rores para dentista; amálgamas par4
cubadoras;
indicadores
automaticos;
Lie televisão; campainnas elétrscas;
em geral (inclusive solares)- reôme- fins odontológicos; amgdalótomos; ara,
carregadores automáticos; carregado- indicadores deedetenção; de carto-cir- troa; reostatos; reotono; .esistências; plificadores para fins médicos; ampo,
cuito;
indicadores
de
aparelhos
eléres pneumáticos; cartas astrográficas;
retificadores; seismosfones; seisiná- fiadores para dentista; almoftas s
tartas náuticas; chapas de aparelhos tricos; indicadores de corrente; indi- graf os; seismoscópios; selecionados;
-ampolas radiagenias para fies ,n(at
cadores
de
elevadores;
indicadores
-de
chaves
ilétricos; chaves automáticas;
escapamento; indicadores de flexões; semáforos; sereias de alarma; sereias dicas; amputações, instrumentos cis
la alasanca; chaves magnéticas; chode
aviso;
setas
de
sinalização;
elétriladeiras; chuveiros elétricos; cidame- de feirça motriz indicadores de n'
ca; sifões; sextantes; sinais de trân- rúrgicos para análise do sangue, apa4
Iras; cinematográficos; einemaCógra- indicadores de pêso; indicadores ue sito; sinalizadores; sinaleiros de di- relhos para; anéis para incrustações;
ics; clinCmetros; cloradores; colima- preço (tax"metros e similares); incii- reção; sincronizadores; sineeseõPlosl anéis não medicamentosos para calosk
pores; colorimetros; camandos à (1is- cadoses de quantidade; indicadores sirenes; sismofone; sismoscópios; sis- anéis para dentição; anéis para tras
tenrão; indicadores de motores;
Enia- cembusto res de gás; compassos de
tema de alarma; sistema de contrôle;
!exceto para desenho); comutadores, Indicadores para válvulas; injetares; sistema de sinalização, sistema de tar de tornozelos; anestesie, apares
lhos para; anestesia, máscaras paras
contadores
automátiinseticidas
não
agriculas;
aparelhos,
tondensadores;
sistêmetros; soldadores elétri- antolhos para fins médicos; anusc6.,
converso- , instrumentos de cálculos; instrumen- som;
ts . contadores de rotação; gneteleiras;
cos;
soquetes;
sorveteiras;
suportes,
tos de constrêlo; mecânico; instrates' ; coornatógrafos, •
de aparelhos elétricos; tacômetros; pios; aparadores cirúrgicos; aparado.
asrnetas elétricas; cometas pai-a vai- mentos de física; instatunentos mate- taqueemetros;
taximetros; :lefones; res para dentista; aparelhos amplifiMios; correntes de agrimensor; cor- máticos; instrunrentos náuticos; cienter
grafos;
telémetros;
telescópios; te- cadores para surdos; aparelhos anateis
intercomunicações;
interrupladeiras de fotografiw; cristais de 'Micos;
levisão; televisões; televisores; teodo- micos; aparelhos dentários; aparelhos
ta,dio; cromastocópios: cronógrafos; tores; isoladores; isolantes, fitas; ira- lito; termofones; termômetros; não desinfetadores; aparelhos diatérmicos;
cronômetros; curvas-vares; .ensixtie- 1 leidoscópios; lactoscópios; lâmpadas;
termoscópios termostátos; aparelhos eletro-cardiográficos; apare.
elas; descascadores de usa dcméstico; 'lampiões; lanternas, de pilha; Jantes- clinicos;
tira-Unhas; toca-discos; tomadas;
lespertadores; diais; diafra gmas ; til- , nas elétricas; Jantei-nas simples; la- torneiras; automáticas; torneiras ele lhos eletro-dentários; aparelhos ele.
tro-diagnósticos; aparelhos eletro-mé.
~metros; discos automáticos; dis- seiras; lensõmetros lentes; linimetros;
torradeiras; torradas; dicas;
tos gravados; discos de cálculo; WS- linigrafos; liquidificadores; lisirne- compressão;
aparelhos fumigatórios para
tostadeiras;
transferidores;
trenas;
tas sonoros; discos telefõmeas; dls- I troa; luctmetros; lunetas; .upas; lus- tripas, de aparelho g fotográficos; tu- fins medicinais; aparelhos gessados de,
lribuidores; dispositivos mecânicos Ou trás; maçaricos; maciõmetros;
acústicos; tubos, "(indulta"; va- uso em medicina; aparelhos abstétris
plétricos para cortinas; duchas; abu-:netógrafos; magnetômetros; manipu- boa
cultmetros; válvulas de comporta; cos aparelhos odontológicos; aparelhou
lideres; acobatimetros; ejetores; ele- amima: manômetros; mapas astro- válvulas
elétricas; varas graduada& ortopédicos; aparelhos oxigenadoresk
tróforo; eletroscópios; enceradeiras; gráficos; mapas de astronomia; ma- varigrafos;
velocímetros; ventilado- aparelhos profiláticos; aparelhos dia4
equipamentos ejetores; •-quipanientos pas geográficos; mapas marítimos; res; vibradores;
viscosímetros; votate a parelhos elétricos; equipamentosimsPas náuticos; máquinas afiadoras, metros; voltimetros; volúmetros; vo- gnéaticos; aparelhos radioterápicos;
para sincronização; espelhos para de uso doméstico; má quinas cinemaaparelhos terapeuticos; aparelhos ter.
lumenômetros; wastômetrOa: _
Estalações elétricas; espectrosormios; tográficas; máquinas cortadoras,. de
mogeneos; aparelhos de ou aleite,
tspetógrafos . espremedores de uso do- uso doméstico: máquinas de fazer
mento; aparelhos de ou para análise
almoscóplay
tnéstico; esquadro exceto para asse- café; de uso doméstico; maquinas de
do sangue; aparelhos de ou para enes.
eno; estabilizadores de Pressão; esta- lavar legumes, de uso doméstico; máClasse: 9
tesie; aparelhos de ou para arte den*
talizadares de voltagem; estadias; es- quinas de lavar pratos, de uso domessachmetroa: estenometras; estamos-, tico; máquinas de moer ou picar car- Artigos: Instrumentos musicais e tária; aparelhos de ou para autópsia;
ópios; estereografoscópios; estere0-' ne, de uso doméstico; máquinas de suas partes integrantes, exceto máqui- aparelhos de ou para banhos-maria;
*letras; estereoplanimetros; estereop- moer ou picar legumes, de uso domés- nas talantes, a saber: afocnê; arcas aparelhos de ou para banhos-russos;
Unicons; estesiiimetros; estetômciros; tico; máquinas falantes, máquinas para instrumentos musicais; bando,. aparelhos de ou para banhos turcos;
esticadores; aparelhos; estilômetros fotográficas; máquinas lavadores, de las; bandolins; banjos; naterms mu- aparelhos de ou para cardiologia; elmo
pstrada de ferro, aparelhos Para: a uso doméstico; máquinas limpadores, sicais; batutas; berimoaus; oocais relhos de ou para cataforese; aparede ferro, aparelhas de contrõle;-irad de uso doméstico; máquinas picado- para instrumentos musicais; Pangos;
apara.
estrada de ferro, sinais automaticoe ras; máquinas registradoras; exceto caixas de músicas; castanholas; cava- lhos de ou para cauterização;
cirurgia;
aparelhos
lhos
de
ou
para
sistema
de
sinalizade
escritório;
máquinas
marcadoras
quinhos; chocalhos; clarinetes; cla:suada de ferro,
pão para: estufas de aquecimento; es- de passagens; máquinas marcadoras rins; cordas para instrumentos musi- de ou pare coagulação; aparelhos da
tufas para plantas; endiômetras; eVa- de roupa: marcadoras automáticas; cais; cornetas; cravelhas para instru- ou pana compressão para' cidue
porâmetros; exaustores . exceto de marcadores elétricos; malematicos mentos musicais; micos, flautas; fo- Ocos; aparelhos de ou para contr6le;
háquinas; experimentador de ovos; Instrumentos; medidores de altura; les; gaitas; gongos; guitarras; instru- de membros artificiais; aparelhos de
)spasômetros; extintores de incêndio; medidores de comprimento; medido- mentos musicais de cordas; instru- ou crioterapia; aparelhos de ou para
tantoscópios; faróis; fecha-portas res de distância; medidores de fôrça; mentos musicais de percussão; insAutomáticas; fecha-portas pneumati- medidores de intervalo; medidores de trumentos musicais de sópro; Orem; desinfecção; aparelhos de ou para dia.
tas; fedem; ferros elétricos para sol- pêso; medidores de pressão; medido- maracas; metais de baterias musi- gnósticos; aparelhos de ou para dieta>
ia; ferro para passar e engomar; fe- res de rosca; medidores de vOlaMe; cais; Órgãos; pandeiros; partes inte- mia: aparelhos de ou duchas de uso
redores; filmadores; filmes; revela- medidores de graduados; megafones; grantes do instrumentos musicais; médico; aparelhos de ou para eletrolos; filtragens; aparelhos; filtros inegâmetros; megascópios; ~dado- pianolas; pianos; pistões; pratos de cardiograma; aparelhos de ou para
tutomáticos; fios aparelhos elétricas; res; mptereo/õgicos; aparelhos; meto- bateria; rabecas; rabecões; realejos; eletro-coagulação; aparelhos de ou
tisica, aparelhos de; tisica instrumen- zeoroscOpios; matramônos; metros; saxofones; serrote musica:: surdinas; para eletro-cirurgia; aparelhos de nu
tos de; fitas métricas; fixos dentados; microfones; micrômetros; microscó- surdos; tambores; tamborins; tantãs; de ou para endoscopia; aparelhos de
!taxímetros; e flushes"; focagem de pios; micrõtonos; miras de bases; mi- tarrachas; teclas para instrumentos
Instrumentos óticos: dispositivos ras graduadas; misturadores *latidos; musicais; trombones; tubos para em- ou para eletro-sono; aparelhos de ou
para; focalizadores para câmaras; moedores, de uso doméstico; moline- gãoa; tuna:sa g ; violas' violinos; vio- para eletrólise medicinal; aparelhos
fogareiro (elétrico ou não); genes tes; laidraullcos; mostradores; nivela;
lões; violoncelos; xinofones
de ou para endoecópia; aparelhos da
;elétricos ou não); fonendoscópios; objetivas fotográficas; óculos; adem
ou para exames anatõmicos; aparelhos
Classe:
10
fones; fonográficas, maquinas; tono- metros: osciligrafos; =fiadores; uzode ou para exames clínicos; aparelhos
tráficos, discos; fonógrafos fonte de nizadores; ozonoscópios; padrões; Artigos: Instrumentos, máquinas, apa- de ou para expurgo e fins análogos;
tabeça; fanômetros; fanoscómos; ter- painéis; de aparelhos elétricos; pae petrechos para a medicina, aparelho* de ou para fadaram:go,
tnas elétricas fornos. fasto:riscou:os; nelas de pressão; panelas elétricas; relho.
fotodecalcadores; fotófonos; forogra- pantômetros; pára-raios- passime- a arte dentária, a cirúrgia e a higiê- para fins médicos; aparelhos de ou
lias; máquinas,' fotografômeUsgs; fo- troa; pedômetros; pêndulos; pentea- ne, exceto os incluídos na classe 45; galvanocauterizacilo; aparelhos de tal
tómetros; fotoscópios; frequencia, dores; elétricos; pesagem; aparelhos; máquinas, aparelhos e instalações boa- para fisioterapia; aparelhos de ou
aparelhos de; frequencirnêtros; fre- para pesagem, instrumentos para; Po - pitalares, de expurgo e fina análogos, para ginástica para fins médicos; apaguandos tiedidores; fusíveis, bases de; zoe para balanças: ptcadores de uso
de ou para infra-vermelhol
fusíveis chaves de; baga:atos; batas- doméstico; apie -upsa. pil h as ceai_ exceto móveis de classe 40; a saber; relhos
Ittmetros; galvanômetros; garrafas cas; pince-nez; pipetas pirômetros; ebdminas; cintas abdominais' eaPat" aparelhos de ou para iotofraesee
de ou para rnassaaens para
térmicas; gás, bombas para limpar piroscópios: pistolas de pinta s ; plana. tilhos; abre-bocas; abridores de bOce: aparelhos
tubos; gás. bicos para; gás, bicos metros; planisférios: Plugsl plurió- ebeds res, cirúrg7 ccs; acalmas para firm Trte,r,:npçs; epp relhos de ou pare
lutomáticoa de; gila. COMUM; para; ,grafos; pluviômetros; pluvioscóelOs; fins veterinários; adesivos para liga- norcose; aparelhos de ou para uculls•

fUsicosa aparelhos refrigeradores: gás, bombas para provar; gás ontadoaparelhos radiotelegráficos; aparelhos res; gás, difusores de; gás, dispositireprodutores; de imagens; aparelhos vos para lavar; gás, distribuidores de;
reprodutores de som; aparelhos sina-Igiss, fogões a; gás, fornos a; gasagtgasômetros; gabasse geladeiras;
:-..isadores; aparelhos salvadores; ePa-,nios;
eelhos sonoros; aPaeelhos telefónicos .» giroscópios; globos geográficos para
aparelhos telegráficos; aparelhos ter- ensino; globos terrestres para ensino;
apa-,glucómetros; gnõrnonos; eanióinetros;
Is Justa tos; aparelhos e i ca-discos;
relhos ventilad ores ; apitos não de graduadores; graf6fonos; grafonolas;
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ta; aparelhos de ou para otorinole rúrgicos; dedais para decapitação; de- dentista; goteiras para cirurgia; gratn- tas; narizes artificiais (exceto as dai
ringologia; aparelhos de ou para azo - deiras para fins cirúrgicos; dedos. erti- pos para sutura; puta-percha para uns classe 49); negatossapios; obréias
nao
nio, para odontologia e medicina; opa - ficiais; dedos projetores cirúrgicos odontológicos; hernacitômetros; herno- sais; obstétricos, aparelhos; obsrétrcos,
relhos de ou para pneumatorax; apa - para: dentaduras; dentadugicos; pó globinõmetros; hemomanômetros;
instiumentos; obturação dentária • ara,
relhos do ou para pressão arterial; para fixar; dentária artigos para arte; metros; hidrofilo, algodão; hidro . :cos gos para: obturadores para dem istm
aparelhos de ou para prolifaxia; apa- dentária, produtos usados na prótese; para pesos; lios hidrófilos para uso me, oclusivos; oculistas; aparelhos de; oculis
relhos de ou para purificar água; opa- dentários, aparelhos dentários, ins- d:cinais; panos higiênicos, cintas; higiê- tas, instrumentos de: odontógra tos;
relhos de ou para rádiodiagnósticos; trumentos dentários, materiais para: nicas, toalhas; hipogástricas; -Imoladas •odontogralia, artigos para: oftalmôme.
, aparelhos de ou para radioterapia; dentes artificiais; dentição colares hipogástricas, cintas; histeralabus;
tros; oftahnoscópios; olhos artifica Sl
aparelhos de ou para rios infra- ver- para anódinos, para dentimetros; depi- terômetros; histerótomos; incuba dores olhos postiços; olivas para
dilatação
melhos; aparelhos de ou para raios Mores medicinais; depressores des- para criança; inhaladores, mistures ci- oscilad6res para fins medtc:na's„
0scI4
violeta; aparelhos de raios X; apare- ce/s° pare o queixo, descarnadores de rúrgicos; instalações hospitaiares; • insulôrnetrus; opotõmetros; ordenhar, tubos
lhos de reação pare medicina; apare- dentista; desinfectadores médicos; de- fiadores para dent:sta; intrautérios relhos de sudação; aparelhos de ou para sobstruidores para dentista; diaframa tais; instrumentos anatômicos, instru- de uso veterinário para; ortopédico,
tirar sangue; aparelhos de ou para de compressão (ap. roentgen); diag- mentos de autópsia; instrumentos de ca- aparelhos; ortopédicos, instrumeatoss
osciladores doa ossos; ossilotonômeiross
transfusão de sangue; aparelhos de ou nósticos, aparelhos pare: diatermia, lista; jastrumeátos de endoscópios;
ins- osteotom:a; instrumentos de: ótieos, .risd
para ultra-som; para fins medicinais; aparelhos de: .dilatadores cirúrgicos; trumentos
de flebotomia; instrumentos trurnentos de; otoscópios: oxigenadorcss
aparelhos de ultra-violeta; aparelhos dilatadores medicinais; dilatadores repara surdez; apetrechos e expurgo e tias; dilatadores uretrais; dilatadores de litonia; instrumentos de osteotomia. aparelhos; padiolas; planos cirúrgicos
fins análogos; articulações do torno- uretrinos; diâmetros; dinamômetros instrumentos de pedicura; isntrumentos planos hidrófilas para medicina; planos
zelo; ligadura para artificiais, mem- medicinais; discos para cirúrgia den- de traqueotonea; instrumerms de ti epa- higiênicos; panos para atmairas; panos
. bros, artigos (não medicemenosos); tária; divulsores uretrais; doyen; tré- nação; instrumentos escrata is; instru- para friccionar; panos periódicos; ima
para curativos; aspiradores cirúrgicos; panos de: drenos cirúrgicos; duchas mentoã esofagianos; instrumentos gine- rafusos dentários; parafusos para asa
• esseptico-algodão; assentos para en- medicinais; e/etrocardiografo, apare- cológicos; instrumentos aerniásios; ins- teossintese; passe; Indouts . para cirur.
fermos; ataduras, atornisadores medi- lhos eletrocardiograma, aparelhos de: trumentos hemorroidas; instrumentos la- gia; pecUcura; -Instrumento de; pêndua
cineis; aurificedores para dentista; au- eletrocautérios, para veterinários; ele- ringeos; instrumentos médicos; instru- los para radiestesia de uso médicos
toclaves hospitalares; autópsia, instiu- trodentários; aparelhos eletrodos mó- mentos nervais; instrumentos obstétri- pensos dentários; pensos méd I ces, pena
cos; instrumentos odontológicas; instne aos periódicos; perfuradares cirtircjicosg
mentos para bacias para doentes; badicoo; eletrodiagnóstico, aparelhos
lanças clinicas; balanças clinicas; ba- eletrototo terapêuticos; eletrólise medi- mentos óticos; instrumentos para em- perfuradores dentários: periódicos, paa
lões para fins medicinais; balões, res- cinal, aparelhos de; eletromagnéticos balsamar; instrumentos para enxrto de nos e pensos; pernas articiais; pés ortia
piratórios; bandas para ah-ureia; ba- para medicina; aparelhos; elevadores peles; instrumentos para axpurgo e fins ficiais; petrochos para arte dentárias
nhos medicinais; aparelhos para: bi- uretrinos; embalsamar, fluidos para, análogos; instrumentos placentarios; petrechos para expurgo e fins ir análoa
cos de seringa; biópsia, instrumentos embalsamadores, instrumentos; amplas- instrumentos para sarjadura; instrumen- gos; pinças cinerg'cas; pinças de koa
para: bisturis; blefarostatos; bôca, tos cirúrgieos não mechcamentosos; en- tos para sutura; instrumentos uretais; cher; pinças de pean; pinças para casei
protetores de: bolas para fins medi- direitadores de órgão humano endoscó- instrumentos urológicos; instrumentos trar; n,ncéis para . garganta; nince tas
cinais; balsas para • uso da medicine: pia, instrumentos de; endoscópios,. eu- uterinos; instrumentos vaginais; instru- dentárias; pinos para dentes; pipetas.
bombas pare uso da medicina; bom- trolheiras para homem; entxolhas para mentos veteenários; instrumentos retais; •dentáaias; pipos para ssringas; pivotsa
ba de alimentação; bombas para seios; homem; enxêrto de peles, instrumentos irrigadores cirúrgicos; irrigadores médi- placas de petri; placas para arte dentá.
bombas para ar nos pulmões; bombas para; escalas de dureza para tubos ro- cos; isolantes. para uso dentário, ou mé- ria: placas para cirrn aia; placas parei
para lavagens medicinais; bombas entegen; escalpelos para &altistas e dico; joelheiras para fins méd leos, lâ- osteossintese; planta do pé aparelhos
para ceias; borrachas para separar fins cirúrgicos; escachados para dentis- minas para exames de laboratórios; lâ- para suster; plessimetros; pneumotorax;
dentes; borracha usada na clinica den- tas; escapulários cirúrgicos; eacarifica- minas para uso na medicina; lâminas aparelhos de; polidores para dentistag
tária; botijões paro dentista; botijas dores cirúrgicos 'meei:anais; escarradd para uso odontológicos; laminulas para
poliseópios; polinus; instrumentos para
para fins médicos; botinas para mu- ras para dentistas; escavadores cirúrgi- laboratórios; médicos; lâmpadas de merletas; braceletes para fins médicos; cos, escofinas nasais; escorpos para arte cúrio, para uso medicinal; lâmpada de pontas para dentista: pontas para cau.
tério; ponteiras para dedos usados_ na
braços artificieis; brocas para dentisquarto para uso medicinal; lancetas cita; brunidores; bugias; cabos para dentária e 'cirurgia; escovas cirúrgicas; rúrgicas; lanternas de laringoscóreos; medicina: pontes pa".3 dentes; porcelana
agulhas; cirúrgias artificiais; calçado- esfigmófonos; esfigmógratos; esfigmô- /aringótomos; lavatórios clínicos: ievan- para prótese den t ista; porta-agrafas cid
metros; estigma manômetros; estigmosrúrgicos, porta agulhas cirúrgicas; por./
YGS cirúrgicos; calças de menstruação;
tadores de raiz paa rdentista; ligaduras
calista, instrumentos de: caneleiras cópioss esmagadores de tumor; esota- cirúrgicas; ligaduras médicas não me- ta-agulhas para dentista; porta-algodão%
para uso médicos; canetas para bro- gianos. instrui:Gentias; esparadrapos para dicamentosas; ligaduras medicinais: ma- porta-cáusticos; porta-detritos, cirúrgia
cos e dentários; porta-lâminas para den.s
cas dentárias; canivetes para cirur- para fins médicos; espaduas para cangia; cánoles; capas para fins higiêni- asta; espéculos; espelhos para exame térias para: ligas odontológicas; ligas tista; porta-mechas; porta-Produtos mé.
para enfermos; limas de dentistas: um- dicos e dentários; porcelanas rara usCt
cos; cápsulas de farinha para inge- médico e dentário; espigões para denrir remédios; castres, artigos para ea- tes; espirõmetros; eap . mjas cirúrgicas; pa-linguas; limpa-ouvidos, médixos; li- dentário; pós para fixar dentaduras; nós:
tofarese, aparelhos de: catefotos: ca- esterilizadores dentário e cirúrgicos e, teiras de ambulâncias; litótomos; litro- para moldes dentários; preservativon
taplasmas não medicamentosos; cate- médicos; estetoscópios; estiletes cirúr- tirores; lixas odontológicas; -lixas para pressão arterial, aparelhos de; preparaa
tern cat-gut; cautérios; cauterização; gicos; estirpa; nervos estojos, ae pare- fins médicos; luvas para cirurgia; luvas ceies para obturar dentes: produtos te.
aparelhos de: cauterizsidores; cautela- dentose; estojos farmacêuticos; estiletes para friccionar; luvas para massagista; rapêuticos de vácuo; produtos termoa
aar. ferros de: cefelametros; cefales. cirúrgicos; estojos . dissecação: estoúos luvas para operadores; luvas para sol- gêneos; próteses; protetores higiêrecosg
tribos; cera para uso dentários; cestó- para instrumentos cirúrgicos; estofos dadores; luvas protetoras (exceto des- protetores para agulhas de inleção; aro.
tomos, chapas protetores medicinais; para méchcos; estomatoscópios; estribos portista), para as diversas profissões; setores para fins curati vos; protetore.e'
chaves para extrair dentes; chuma- ortopédicos; estufas hospitalares; esten- macas para enfermos: mãos artificiais; para membrosenfermos; protetores proa
ços para aplicação de remédios; ci- lizadares médicos e medicinais; ésxplo- maca:asas cirúrgicas; máquinas de pro- fissionais para fins curativos; profeta
snento para uso dentários; cintas ab- radores médicos; extirpa-nervos; extra- filaxias; máquinas des ;nfectadoras; má- res para membros enfermos, protetoras;
dominais para fins médicos; cintas tores médicos e cirúrgicos, facas de quinas para arte dentárias; máquinas proessionais do corpo humano: tailsele •
hipogástrices; cintas higiênicas: cin- cirúrgicos; faixas frontais para enxa- para expurgos e fins análogos; martelo metros; pulverizadores cirúrgicos; puas
tas para gravidea; cintos cirúrgicos: quecas; faringoscóp:os; ferros para n.e- de autópsia: martelo de cientista; mar- verizadores medicina's; pupilametrosa
cintos umbelicais; cinzeis para den- dicina e cirurgia; ferros cirúrgicos; fios telos de cirurgia; máscaras contra fo- quadros de envergaduras: quadros de
tista; dstoscéusios; cistótomos: aliso- de linha para feridas; :los para fins go; gazes, poeira etc.; máscaras de sentido muscular; rádio-diagnasacose
bombas; cloroformisar, aparelhos para cirúrgicos; fitas frontais para enxaque- ombsedame; máscaras de escafrandris- aparelhos de; rádio elétricos de diatera
colares, para dentição colas, para Ti- cas; flamas; fluidos para embalsamar; tas; pintores E soldadores etc.; másca- mia, aparelhos de; rad'ogneos; 'ampla
saturas cirúrgicas; coletes ortopédicos, fogões de desinfecções; foles para ioda- ras ed oxigenoterania, máscaras prole- tas; radiográficos, acessórass: radiooráa
colchetes para suturas; colheres para fórrnio: Rilhas de borracha para den- toras . (exceto desportista): máscaras ricos, aparelhos; radioloaia, aparelhos
dentista; colgaduras para raio X; ca- tista; forceps médicos e odontológicos; para anestesia; máscaras para enfer- para; radasterapia, aparelhos de: raies
madres, compassos, barbeloc; com- fartex;. formões para a, arúrgia: for- mosá máscaras para n.édiccs; :iscaras violeta, aparelhos de: raio x, aceSsóe
passos cegalômetros; compassos na- mões para dentista; fornos para dentis- para narcose; máscaias para trabalha- rios: raio x aparelhos de: ralo x
sais; compassos para dentista; cam- ta e fornos pasteur; frascos erleameyer: dores; máscaras respiratórias; massas !ações de; raio x, instrumentos de: Taid
pressas não medicamentosas; compres- friccionar, artigos médicos par a fun- para dentes; massagens medicinais, apa- x tubos de; raio x válvulas de: rashaa
cores hemorroidas; contador geiger das abdominais; fundas strúrgiaas; fun- relhos para: matriaes para trabalhos dores de língua; ras padores para den4
medicinais; contagotas para medica. das herniárlas; fura crânios; :tirado:as dentários; maxilar artificiais; • meatosc6- tista; recheios para dentista: registraa
assentos; constrastes para radiografia: cirúrgicos; gacheta apara dentista; eanpios; meatótomos; medicinais,. artigos dores cardiológicos; registradores de
copos de sucção para aparelho c§e chos para musculos; ganhos para su•
pressãoé registradores de sons do coras/
massagens; cordas de tripa para cirur- turas: gase antissética: gasterascónios. não medicamen asas; meias cirúrgicas; ção ;regras, panos para
membros
arti
fir
ais;
mercúrio
redistalaas; resinas para
gia; cometas acústicas cirúrgicas; co- gastrofotografia, aparelhos para: gasdo para odontologia: metal preparado usa dentário; respiração, apar&hos pas
roas dentárias costatomos crepe sa- troscõpios; gaze antissética; gengivas para aso dentário metroscápios; menitário; craques park, dentista, cilhas artificiais; gêsso para uso dentfraca gi- trótomos: microscópios; médicas; mio- ra; respiratórias, máscaras; respira tea
de enfcerna-em; curetes; cusraele;ras necalósecos; instrum-n tos; globine,rne- grafos: mode 'adores médicos; molas or- dose aparelhos; retais instrumentos: rea
para dentista; cutelaria para fins si- troa; goivas para cirurgia; gomas de top édicas; motores sara dentista; mule- tinoscópios; retoscópios: revestimentos
para dentes; rinoseópios; rociadores méd.

••n •
1 1(
( L :37J Vêrça-feira
-

C>)

(1

DMRNO OFIrCUAE eieçao

dicos; rodeias de dentista; rolas de clen- soá ou farpados; arcos de serra; arcos
us rm; rcams cirúrgicos; roupas pasteto- da pua; argolas para guardanapos e siaas da saúde e da vida tussana; rugi- milares; aros para guardanapos e s.ma
zzas, sacaliocados para dentistas; sacos lares; aros para óculos; armações, arrancle borracha para uso médico: salpi- ca-tachas; arrebites; artefatos de metal
não de outras casses; artigos de meta
cadmos roma uso médico; asngria,
'munia-asa, para; sangues aparelhos para na, de outras classes; assadeiras; atiçaais: s.̀"-ss sangue, aareihos e instru- dores de fogão; azeiteiras; bacias; baimeos para tomar pressão do; sangues- la/na; bantelas; baldes; bandeias; os.rris;
suw.s a.tificiais para fins médicos; sar- baterias de cozinha; bebedoulos, betuad.sras para sangra; sarjas, mstrumen- madeiras; bigornas; bisagras: biscoteiras;
'sos para; seccionadores Med cinais, sec- bonsbon:eres; botões puxadores, braçaSorJ3 uterinos; seios art:fIctals seios dramas, bridões para animais; mocas; bolas não de outras classes; oules: cabe:Somam:, para; seios, duchas medicinais aões; cabines; cabos; caçambas; caçaro;S2105, psotetores de; separadores las; cachepots; cadeados; cadinhos; cabepara dszitista; seringas de embalsama- leiras; caixas (inclusive para relógios)!
dos; ser:ngas para injeção; seringas caldeirões; canecas; canivetes; canos;
?ara lavagens; seringas para uso na cântaros; canudinhos; canudos; carretimsd.r.ina; seringas veterinas.as; serras lhas; castiçais; catracas; cavadeiras: cacirúrgicas; serras de necrápsia; serras valete, de ferro; centros de mesa; chaparaquitornia; serras para traque.otonna; leitas; chaminés; chanlradores; caapas
serr:nhas para dentista; 3ersotes de ci- não de outras clases; chaves de broca;
sursia ou nacrópsia; sfigmonõmetros: chaves de fenda; chaves de parafuso;
aimuoicloscópios; soldas para arte den- chaves em geral; chaves inglasas; chutar a: sondas cirúrgicas; sondas esota- veiros comuns; cinzéis; coadores; co l heglaras; sonadas para dant sta: sondas, res cir mesa; colheres de pedreiro; comure`..s als; sondas uterinas; sugadores de poteiras; conchas; conexões para encasarva; sugadores de sangue; suportes namentos; correntes não de outras clasana'âmicos; suportes para membros.en- ses; confeiteiras; copos; cosiusteleiras;
)7err:os; surdez, aparelhos amplificado, corta-arames; cortadores de grama e ()atros; crenaalhairas; cremones; cravos; cruwes para; surdez, aparelhos para tra- zetas;
cubeteas; cubos; cunhas; curvas
'lamento da; suspensórios para escroto de cano de refôrço; cuscuzeiros; cutelos;
e testizulos; suturas; sutures, instrumen- descan!...o para talhsres, para termas; disos para; suturas, materiais para; talas, cas; distintivos (exceto da ciasse 25);
de uso em medicina e cirurgia; tampões dobradiças; enfeites não de outras ciasciréseizos; tampões de gazes; tampões ses; engates; engrenagens (exceto parpara menstruação; tampões para os ou- te de máquinas); invólucros; enxadas:
vidos; tapadores para dent:stas: tená- enxadinhas; enxós; escareadares; esco.
nulos; tenazes para ossos; tendas de pros; esguichos; espalhadores para micov:g:nsia; tenótomos de cirurgia; tentá- tório; espelhos metálicos; esporas; eaprecanulas terapêuticos, aparelho; terma-, inedores; espumadeiras; esticadores ferracautério, instrumentos de: serinogêneos; mentas; est:cadeiras ferrameznas; eatôjosi
aparelhos de; termômetros clínicos; te- eatrillsos; Para montaria; extensões; Usouras cirúrgicas; timpânicos, instru- nas, tacões; fechaduras; fachos; ferradumentos; tímpanos artificiais, de ouvidos; ras; ferragens em geral; ferramentas em
Usa-leite; toalhas higiênicas; tonenne- geral; ferrai:hos; ferros comuna para pasSros; Sorn:quetas para cirurgia; torno- sar roupa, ferros de plaina para cortar
2,eis:ras (excto desportiva* tornozelos: capim; foices; fõlhas para fins' diversos;
ars's e ligaduras paraá transfusão de forcados; fôrmas; formões; forquilhas;
sarssue, aparelhos e instrumentos para; freios para animais; fresas; fr.gidemas;
Sor;suezes para dentista; transmissores fruteiras; funis; furadores manuais: ganchas; garfos; globos; gorvas (não de
('-ie • 'sons para fins médicos; traqueoto- outras classes); grampos; grosas; suarinstrumentosde; eraqucótomos; tre- nições não de outras classes; instrumenpasacZio, Instrumentos de; trepano de tos cortantes não de outras classes; insdoyen; trepanas para fins cirúrgicos:. trumentos perfurantes não de outras dasssipaís para cirurgia; trocateres: tubos EU; Jardineiras; jarras; jarros; ladrões
acúsecos para surdez; tubos de trague°. para caixas de água; lâminas não de outoma; Subas para fins medicinais, tu, tras classes; lamparinas; latas; latões;
.sos para dentista; tubos para ordenhas lava-dedos; de mesa; lavatórios; leiteiras;
de . uso veterinário; tubos para oxigê- letras de metal; levantadores não sendo
nio . umbelicals, cintos, Lustrais, instru- da máquinas; limas; limatõss; lampa-pes
mentos; uretrâmetros; uretroscópios; metálicos; linguetas; luvas não sendo
use irotomos; urinõtnetros; uterótomos;' partes de máquinas; luvas para bombas
vac"na7, instrumentos para; vaginais, d'água; maçanetas; mates; machadi:insirumentos: válvulas abdominais- vai- nhas; machados; malhos; maneias para
vu'as para fins cirúrgicos; válvulas va- radas; mandris; manivelas; rnanteisueinais; vaporizadores medicinais: vari. ras; marmitas; marrêtas; martelos; matri2e5, meias para; ventOsas vernis para zes; molas não sendo partes de máquiuso odontológico: veterinários, instru- nas; morsas; munhõa.s; ruicaeos para marmentos; vigradores medicinais; visiôme- telos e bigornas; objetos de metal mão
Sias: vista, aparelhos e instrumentos dc outras classes; paliteiros; pandas; parafusos; pás; peças de qualquer metal
para exame da
não sendo de outras classes; pedestais.
•
Classe: ft
pendentes; penduricalhos; peneiras; per":'errainzearas de tôda espécie: filados; perfuradores; ferramentas; perenceto partes de máquinas, ferragens e nos de fixação; pés de cabra; pies;
cutalaria em geral. Pequenos artigos picadores; picaretas; picões; pilares;
da quaguer metal, quando não de ou- pinças não de outras classes; piaus n:ão
aras classes, a saber: abotoaduras; abri- partm de máquinas; pires; placas ;plaidares de latas, caixas, etc; acessórios nas; podadeiras manuais; polias; POntas
paris; porcas: porta-chaves; porta-co
da metal não de outras classes: aços
para fins; açucareiros; adornos exceto pos porta-gelos; porta-frios; parta jarros;
oias e imitação de joias; afiadorem ala- pasta-101as; porta-pão; porta-toalhas; pon
vancas; alargadores; aldravas; algemas; teima; ponteiros de relógios; potes posalicates; almotolias; alviões; ancinhos: tes; pratos; pregos; protetores para mal
anéis exceto loias ou partes de máquinas; çados; puas; punções; purificadores;
aparelhos de café; aparelhos de chá; queijeiras; quebra-nozes; ravideres:
f•FiT,:arelltaG e cozialut; apitos; arames a- rascadeiras; raspadeiras não de outras

//'

gun

(1;; 1:95C
-

_

classes nadas; rebites; recipientes; ise- escalfadsres; espelhos; Wprer.22:1T,V3;
gadores; redomas; reservarás os: retento- troa; fios; fôrmas frascos; fruteiras;
res; retortas; roçadeiras; rodas (exceto sais; galhetas; garSos; garraLas; g.ubwt
de máquinas e veículos) roldanas: ro- graus; hastes; jard.ntras; jarros; Lava-dalos; rosários; roscas; rosetas; saca-pre- dos lavatórizs; leit2iras; 1:coreirea: 11175:12Z2,
gos; sacarrolhas; saca-taxas; saches; sa- gaairas; moringas; paia:aros; canalas; paa
choaas; sachos; saidas; saiacleinas; salei- oestais; pendentes; panauricaltia ., pias;
ros; salvas; serras; serrotes; gervlçcas de pires; pacas; potes; pratos; provetas
café; serviços de chá; Sii.45:S; sinetas; /afica:ao:as; queijeiras . recipientes; eusinos; sovelas; suportes; taçaa; tachas; ta- domas; relato:as; reservataraos rosários;
lhaddras; talhas; talheres; tambores; tam- saladeiras; saleiros; servioz de cale
pas; tanques: . tapétes de metal; tarracha"s; serviços de ema; serviços de ismoat: á:»W=
canucr
taxar telas de arame; tenazes; terçados; viços para 1.2krzscos;
terminais; terrinas; tesoura para costura; para aquários; tesr'nas; tijelas; travesss.z.
tesoura para jardineiro; dietas; toraeiras; urizõis; varctos; vviriihaeocs; varslisas; ves
torninhos; tornos; torquesas; macios; tran- sias; Vidraça; Laxo com composiçõaa Car:a.=
cas; tranquetas; travadeiras; travessas: ciais; idro comum; idre em pá; idro
dusrriai; idro i.airierado; idro traba...hasto3
trilhos; trinchantes; trincos; trocastes ou
trocarter; tubos para encanamento; tubos idros em pura! idras pare ituraandais vipara fins diversos; un:ões; urinóis, ur- dros para avi5es: vidros para caoadannass
nas; válvulas simples; varais; varetas; vidaca para jasaalaz; vidros para reiáoisam
vasademes vasilhames vasos; verrumas; vidros para usa n aoespaciticada; sicaraa
virolas; xicarap
.1150.55L
Classe: 12
classe;
Arergos: rsotóes e alfinetes sa---as-a, asa
chos corrediços e &miais miudezas de ar- Artigos: Arte:atos de cera”ifea çporc2,
/orça v.d,zaça e ousros
marinhos (não incluídos nas masses 13,
22, 24. e 43), -a saber: adornos (exceto, para uso casso, adtkuo, tina ariist.,os
jolas) para enfeitar vestidos, toalhas de e industriais, linsiaiaçues saa.:;.árias
mesa, etc., agulhas para costumar bor- incitadas em oui.ras casses), a salsas: —
dar, ou tricotar; alfinetes zomuns, argo- açucareiros; anais; exce.o os outras ciaslas para vestidos, cortinas. em. (Paca- ses; aparemos de água; aparesh.ss
to quando jó:as ou itnitaçõmms I; barbam case; apareLnos de aná; aceiatos iss.o
nas; bordas (exceto os da meta, precioso de suaras classes; ars.gos não de oubassas, ddi111,,CL=
ou semi precioso); colchetes; dedais; tédios corrediços; fivelas; garras; gritas de' jas; barros; bebedouros; bidaas;
bomuouieres; boaa rms; bulas; camatai para vestidos; ilhoses; ..matejaulas; temas;
çarmaa; cana-mos; casmaros; causalinaos;
missang as ; presilhas
Ganimos; cena-as da mesa; chapas; cubos;
Classe: 13
causares; cornpateiras; consenearas; co•
pos;
cuoetiis; envomicros; essaemesio.ess
Joalheria e artigos de metal
precioso e suas imitações, usadas como /limos; tairwas; srascos; iruteaas; tuia.
adornos e não incluídos em outras mas- gurias; garaams; gaobos; graus; guarnisas: pedras preciosas e suas imitações, a aôms; inataiaçaas sano Lanas; assciiiteia
saber: adornos (exceto joias) para eis-1 ras;„ !anos; lamparinas; laminas lava dafaltar vestidos, toalhas de mesa, etc): dos; savaturios; leiteiras; iicoieirus; managulhas para costurar, bordar e tricotar, teaauzaras; mima:aias; racimneas; objeto
alfinetes Co1111111s; argolas para vestidos; de barro no de outras ciasses; obamoa
cortinas, etc.; (exceto quando joias ou de ceram._ica não de outra masca; obimitações); barbatanas; botões (exceto os jetos de lo-aças vidraça r..2ra de outras
de metal precioso ou semi-precioso); abo ciasses; palite.-os; panelas; 92,cleEtiws•
toacluras de ounho; águas marinha; lapi- pendanics; per daricalhos; p as; piasi
dadas; ametistas lapidadas; alfinetes de pla.cas; parta-jarros; po:.25; pia..os; piagravatas; alfinetes para adornar vestuá veias; parikicodores;' cpacijadc.aas; seciol<
rios; anéis; argolas para usar como joias; entw: redomas; rasersaataraos; rasa:moo
baiagandans de metal precioso ..311 iiit!- saácieiras; cr.l_iros; 52.:vIços., da eaiét
tação; berloques de metal aremos ° ou serviços de. L..rviços de jaa...ar; som
imitação; botões de co:arinho; braceletes; viços da Ireacos; talhar; terrinas; tsia,
bri.hantes; brincos; broches; cantas de' las; traves:2s; uriads; veretas;
metal precioso e pedra preciosa sit anivarlhas; vasos; xicaras
taçõss; colados lapidado; chaveiros; correntes de metal precioso ou imaação,
N 860.352
para pulso; correntes de minai pasmoso
os imaação, para relógio; diazumres la, Classe: 16
pidados; esmmaldas lapidadas (laias ou
imitação ds joias de qualquer erpecie):' Artigos: enclaisivainente pana
medalhas; opalas lapidadas; ouro ou /Mi- construção e adornos da prédio e est.a.-tação faias de): parolas Jatareis ou ema das a sabat. : a.- alcatroanus para 6'.0:13,,
Coadas; (platinas ou imStacões jci.as de); trações; axpJa preparada praia constas-'
pulseiras (prata ou imitação jóias de); ções; areia preparada para construçaas;
prendedores de gravata; rub's lap.dados; argamassa para coastsuções; asta•a
safiras lapidadas; topázios lapidados; para construções; azulaijos para consturmalinas lapidadas; turquaza iapida.das truções: balaustres de construções; balcões quando construções; batentes para
Classe: /4
construções; blocos para construções;
Artigos: Vidro, cristal c seus artefatos blocos para pavimentação; calhas de
a saber; açucareiros; almofarizes; ampo- telhado; cimento comum; caibros p-elas; anéis, exceto de outras classes: apa- parados para construções; caixas de cireihos para água; aparelhos de café; apa- mento; caxilhos; cal para construções;
relhos de chá; aparelhos de jantar; apa- chaminas de concreto; chapas para mansa
relhos para refrescos; aquários; assadei- trriçõas; colunas para conatruaões; cor'
ras; bacias; bandejas; bandemas de can- •pilas de concreto; cre para construções;
dieiro; barris; bebedouros; biscoiteiras; divisões pré-Fabricadas; -drenos pais
bom miares; °telhas; bules; ou bas; caça- Iconstruções; cd ficações pré moldsdas;
roas; cadinhos cálices; sandieiros: cán 'esquadrias; estacas preparadas para
taros; canudinhos; canIros; canutOlios; Ições; estuques; fõrros; frisos; guiches;
cápsulas; castiçais; centro mesa; cha- grades; iinta aõss de mó morra para
n s r; cç.n s res; cor./pot:Aras; coutritsras; construções; impsrmaab I andor:s de arcopos; custaes; cubos; ampoias: InvõIucr •gamassas; janelas; ladro/hos; Inexatas;

nrça -feira
lajes; lambaris; lamelas; lixeira para
construçoes; luvas ae junções para construções; macadame; madelea preparacsa
para construção; ' manilhas; mánno.es
preparados para construções; massas
para paredes; mosaicos; papel para torrar, casa; parece divisórias para escritórsos; parquetes; peças ornamema.s de
cimento ou gesse), para tetos e paredes exceto cal ciasse: 25; pedregultios
preparados para construçõas; pilastras
de concreto; pisos; placas para paviinentaçao; p,edras preparadas para construção portas; portões; prateie.sas quando construções; produtos betumMo„os
para construções; produtos de base astáltica; soleiras para porias; tacos; ataques de cimento; teimas; tijolos; tinas
paia paredes, muros, porias e- janelas; tubos ae concreto; tubos de uso exclusivo
em construções; tubos de ventslaçâo de
cadimos; venezianas; v.gamentos preparados para construções; v gas pre ssaradas ',asa construções; vitrinas quando
construções; vitrõs ou vitreaux

Dl SIO OFICIAL (Seção III)
N9

Outubro de 1968 4379

806.554

va-vidas; turcos (ganchos para botes); celagem; fios de uso comum a
vergas para mastros; v:gas náuticas; vi- fios em geral para tecelagem; f ossaber
plás
gias para prender barcos
aces para tecelagem; fios de Se..2,i1
junta para tecelagem-fios de: : lãs fia
de; linhas para bordar; linhas para Ca
N° 860.557
ser; linhas para tricotar; linho para 'ta
Classe: 21
celagem-fios de; novelos de lá; nove'ai
Arri-r,o-si Veiemos e suas franco rnae- de linha; naylon para tecelagran-La
grames, ex , :eto máqu hás e ino.ores, a de; pelos para tecelagem-Los de; Má
sauer; ala plica de cainuiu; aihoulancias ticos para tecelagem fios de; rayq
e suas p' ..ães anianeced,irei para tecelagem-fios de;
sécia-Los dit
cie vexados; aros para wicuius; aulwhonhas e lãs para
veis e suas pa, tas integsaatas;
au•o-aa.
.
minnoeS e suas panes , miegasmes; autu-motrizes e suas parte .sauegiances;
N9 860.559
avsoes e suas partes imegran.as; aaClasse:
23
toes para navagaasso aérea e suas passe.;
integiautes; baixos cie veicu,05. adacaa Artigos: Acidas, 'em geral a satprg
e suas partes • int, aan.es; oas coa e suas — aparas de tecidos; batista; borsaasma
partes integrantes; b.cicie.as e setas par- tecidos entremeados de; carvão para setes integraates; bonsies e suas partes vestunentos; fazendas CEAI peças; lutar;
integaantes; botes e suas panes imegsan- linhagem; morim musselina; paco paço;
tes; braços para veieu_ua; braquss; ca- pano-couro; panos em peça para qualsotas; mamasas de ar pa.a veículos; ca- quer fim; percal; percal.na; Tetaiaoa
mionetas e suas pastas . imegrantea; ca - de tecidos; sarja sa.dinha; tafetas;
tenoas e suas pastes integrantas; carreta ; cidos em geral; tecidos para qua squer
Classe: 17
e suas partes integrantes; caainnos d a fins de peças; tecidos revestidos c,„.
•Artigos: Artigos, máquinas e instalamau e suas pastes antegrantas; casrsaaa qualquer material; telas em peça ex. kl..?
ções para escrstorio e desenho, a saber:
e suas partes integrantes; carsoce-as ; de metal, resultantes de tecelagem; tua.
abridores de envelopes; almotacias pasa
caros irrigatiores • e suas pataca iate
sor; veludos
carimoos; apagadores de tinta; apareihos'
games; casses mo.ores e suas partes
duplicadores de cópias; apontadores de
anagramas; carros reboques e suas parlap s; arquivos; beiços para mata-borN9 860.560
(es nuegsantes; carros ianques e , suas
rão; borrachas; brochas; canetas esiepartes integrantes; cascos Ge eminarta-Classe: 24
rográlicas; canetas para desenho; casoes; chapas para veicuios; cna.s.s; ocanetas-tinteiro; caixas pa.a papéis; ca.iigadeiras cie veicuass; • asreçoes • ao vel- Artigos: Artefatos de algodão, cânhamo,
xas registradoras; carbano papel; caamos; carigive.s e suas partes imegran- linho, juta, sêda, lã e outras libras
rinibadores; carimbos; cestos para papéis
tes; dragas; eixos cie asseçao para vei- não inciuicias nas demais clasaes; a saa
N° 860.555
classificadores; celipsa; cofres; colaaobem; — adõrno de pano; alamares: autora
emos; esxxos cie veiemos;
s; esavaoses;
s
Classe: 19
res; colas para escritório; compassos;
reuwarcaçoes e suas partes integ.antes; ges de pano; algodão para alia_ates
conjuntos para secretária; co..adoses; Artrgosa—AnimaIs vivos inclusive aves, engates cie veiemos; escaaas reclames- atacadores; ataduras (exceto para Pus
datadores; datadores; depósitos para ca- OVOS em geral, inclusive bicho da sêda, escotilhas; estribas de veículos; baios medicinais); bicos; bolsas; bordados;
la; descansos para lápis e canetas; e de- a saber: -- abelhas; animas
braçadeiras; brocado; cadarços;
- v.vos de de veiemos, boateiras para veiamos; borlas;
acabadores: duplicadores de cóp as: 'es- qualquer esp.k.ie ; antas; a:aras;
asini- .aurbes e suas panes inzegzan.es; gui- capas para nadve.s; capas para raquepátulas; esponjas para escritór:o; esqua- nho; gado; aves vivas; avestruzes;
ba- dões para veiamos; titicas cie veicu-os; tes; capas para instrumentos mus cais;
dros; estereocartógratos; estereógraios; trágulos v.vos; bezerros; bicho de sécia. jangaaas; lanchas e suas part,s
inte- carapuças (exceto vestuário); churuaços
estiletes para papéis; estojos de lápis; bois; borboletas vivas; bovino-gado; bú- grantes; lemes; iocOmotsvas e suas par- de algodão; \coadores de caté; coberfichários fitas gomadas; fitas para má- falos; burros; cães; caititus; camaleões; tes integrantes; manivelas pa.a valeu- tas não . de outras classes; coberturas
quinas; furadores para papel; fusos; camelos; cangurus; capivaras; caprino- ios; mastros; moias de veiamos; ato- para cavalos, para pianos etc; cordões
ganchos para papéis; giz para escrecer gado; carneiros; castores; cavalar-gado;
de qualquer tecidos; 'debruns; droquees;
e desenhar; agodetsa; goma arábica; go- cavalos de corrida; cisnes; cobras; ca- tocargas e suas partes integrantes; mo- elásticos para Vestuários; enchimentos
toc.caeta
e
suas
partes
integrantes;
momadores; grafites; para lapiseira; gram- domas; vivas; crocodilos; cotias; domésde pano; enfeites de pano; entremeids;
pos de escritório; guarda-papé:s; guar- ticos vivos; elefantes; emas; enxame de tociclos e suas partes integrantes; mo- entretelas; estopas de algodão para áltoturgues
e
suas
partes
inte
g
rantes; mo- •faiate; etiquetas de pano; feltros paias
da, ponta de lápis; ind.ces para arqui- abalhas; equiraci-gado; faisão; feras;
te- toretas e suas partes integrantes; uaves
var documentos; instrumentos de dese- roses-anima s; Llhotes de animais; toe suas partes iutegrantes; nav.os e suas limpeza; festões; filtros de pano ï fitas;
nho; instrumentos de escrever instru- cas; galináceos; vivos; galinhas gasos: partes
integrantes; õnsbus e suas partes fitilhos; flanelas para limpeza; franjas;
mentos para selar; jogos para mesa de insetos vivos; javalis; jacarés; lagartos; integrantes para-brisas pasa veiculos; ! galardetes; galões; laços; mechas; moescritório: lacres para envelõpes; lá- 'lebres; leitões leões; leopardos; lontras; para-choques de veículos; para-ama ce chias; mantas (exceto quando vestia&
pis; lapiseiras; mapotecas; máquinas de macacos; mamiferos vivos marrecos; mu- veículos; pedais de cambio; petroleiros rio); mortalhas; mastros; , nesgas; omapontar lápis; máquinas de calcular; ar; onças; ouvino-gado; ovos de qual- e suas partes integrantes; p.ck-ups e breiras, palmilhas; passamanarias; passa.
máquinas de endereçar; máquinas de es- quer espécie; pacas; papagaios; passaros suas partes integrantes; pneumáticos de: manes; pavios; pingentes; pom-poris;
protetores de pano para colchãoé ré.
traces; máquinas de grampear; máqui(canários, pintassilgos etc.); pa- veiemos; pontões de veiemos; radiado- •
nas de registrar; máquinas de scomar; vivos;
de qualquer tecidos; rendas; sacas;
patos; peixes vivos; peatinhos para res para veículos; raios para c.c.cietas;( deas
sacolas; sacos; . sianinhas, sutaches;
megalogratos; molhadores de dedos para vões;
aquários; perdizes; periquitos; pedis; rebocacores e suas partes integ.antes;
escritório; multiplicadores de cópias; nornão de outras classes; telà5
pombos; porcos; preguiças: quadus; reboques e suas 'partes integrantes; fe- tampos
grafos; palhetas de pintos; pantóg.atos; quatis;
para bordar; tiras; viezes; xergasr
mos; rodas de veicuios; selais; toletes
queixadas;
raposas;
ratos
vivos;
' papel carbono; papel stenc I; pastas de
Classe: 25
vivos; saguuis; para veiculas; tratores não agrícolasarquivo; pastas de mesa; pastéis da para laboratórios; pépte:s
veiculaos e suas partes integrantes; trens Artigos: Imagens e g
'
sapos;
serpentes;
sumos-gados;
tamanravuras, eatás
tinta para desenho; penas; percevejOs; duáas, tratarugas; taal.S; tejus; tigres; e suas partes integrantes; trotes; (roleituas, estatuetas, estampas, maneperfuradores de escritório; pesos para
Ibus e suas partes integran:cs; trucks e quins e análogos. Quaisquer obras de
touros;
tucanos;
ursos;
vacas;
vacumpéis; pincéis para desenho; pincé:s para
gado veados/ vicimhas; vitelas suas partes „integrantes; vagões e suas pintura e escultura, a saber: ações;
cola; planchetas; ponteiras de borrocha
partes integrantes; vagonetas e suas álbuns de fotografias; apólices; árvo•
para dedos; ponteiras para lápis; poetapartes integrantes; varais de veculos; res de natal; bandeiras; bibelots arblocos; porta-canetas;
N" 860:55f
porta-caambiss;
tísticos; bolas artísticas para árvore
varetas para veiamos; veículos
de natal e s imilares, bonus; botiquets;
porta-cartões; porta-papel; por:a perClasse
20
nas; porta-tinteiros; prendedores de paartificiais; buetos; cartas geográfie
ficas;
-N° 860.558 se
cartazes;
péis; prensas de escritório; raspade:ras; Artigos — Petrochos navais e aeronáucartões postais;
clichés;
cópias
rotograficas; cópias
registradores de uso em escraórioé ré- ticos (salva-vidas, âncoras, cinto de naClasse: 22
fotostástica; copias heliográficas;
guas de uso em escritório; raspade:ras; tação, bóias, para-quedas, etc.) a saregistradores deuso em escritório; ré- ber: — âncoras; ancoretas; birutas; bó- Artigos: Fios em geral pasea tecelagem dec a lcarnonias; desenhos; diplomas;
guas de uso em eseratório e para dese- ias; bataiós; bolas para enrolar cordas e para uso comum, linhas de costura, displays; distintivos de associação e
nhoss; separadores de pap is; separado- náuticas; cabrestantes; cadeias de na- bordar, para tacotagem, etc. (exceto clubes; enfeites artísticos para ár.
de natal; enfeites artísticos
res para arquivos; s:netes; estendi»; vios; cintos de natação; croques para barbante); a saber: algodão-tios; ami- vores
(não alimentícios) para bolos; esca.
suportes para canetas e lápis; táboas barcos; dispositivos para arriar botes; anto para tecelagem-lios de; bosclar- pularias; escudos; esculturas;
estam,de desenho; tecnigratos; antas para ca- fateixas hdráulicas para uso a bordo; fios de linha para; cânhamo para tece- pas; es t tndartes; estátuas; estatua.0
rimbos; tintas para desenho; t ntas para ganchos para botes; jaquetas para lio - , lagem-tios de; carretéis de linha; ce- tas; estereótipos; festões; figuras;
duplicadores; tintas para escrever; tinias tes;' jaquetas para natação; mo - notes; I lulose para tecelagem-tios de; coser- flâmulas; flores artificiais; frotas
fotografias,
gravuras;
para marcar; umcdecedores de &dos; para quedas; pinos para separar as per- linhas de; costura-linha de; crochet-li- artificiais;
umedecedoras para copiar: vidros de nas de cordas dos nav:os; proizes; rou- nhas de lãs para; elásaos para tece- haurias; imagens: imitações de fita
res;
limitações
de
frutas;
cola
I.:)s de; fios de celulose para te- gravadas para monumento einscrições
pas salva-vidas para uso na água; sal
sepultoClasse: 18
Arnosa' Armas; .munições cie gixerra
*e caça, explosivos, togas artaic.ais, a
saber: — acido; paricio; adagas; alabardas; alianges; arcabuzes; arco e licitas;
quancio arma; abates; armas Ge qualquer
espécie; arpoes para Pesca; baias bozooiças; bengalas cie tõgo; bengal.nhas de
bago; bomoas; busca-pé; caimões;
binas; cápstuas para armas; cartucaos
de muniçao; chumbo; para caça; chuveiros ue gigo; cimitarras; corato
bário; clorato de potássio; clorato de
sódio; dinamite; escopetas; espaaas; espadins; espanta-coiós; • espiga de leigo;
espingardas; espoletas; es aios; estuetes; estopins; estoques; estrelinhas;
lõgo; explosivos; tacas-punhms; Ilesas
quando armas; . • floretes, quando armas;
soguetes; explosivos; Legas ae artilicio;
Logos de bengala; fósforo de cõr; tõsforos explosivos; findas; fuzis; gelatina
fulminante; lanças lápis; maças; magnésio; metralhadoras; minas explosivas;
morteiros; mosque.tairos; municações;
caça; munições de guerra; nitio ceaitose; nitrogiicerina; partesanas; padrenais; pstaraos; picopas; exp.osivas; piques; pistdlas; quando armas; pis,:osas
quando togas artsticio; pistolões, pólvira;
projeteis, punhais; revólveres; rod.nnas
de bago; rojões; sabres; seicos ingleses;
substâncias explosivas; torpedos; trabubucos; tragues
•
_ .

I
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Tas; lápides gravadas para sepultura; km; paras para businas; placas;
letreiros (exceto quando aparelhos); pneramáticos; exceto de MáqUIPSW
manequins e análogos; mapas; moe- de veleta/ma pratos; ponteiras (excedas; maquetas; modalos para serem to para bengalas e guarda-chuvas);
copiados; monumentos artísticos; protetoras (inclusive para cama e
mostruários artísticos; obras artísti- mesa); recipientes; revest entoa;
cas; obras de escultura; obras de pin- rodas, exceto de máquinas o Ge veítura; painéis; paisagens; pinturas ar- culos; rodízios; sacos (exceto de uso
tist cas; Placas para residências; mo- médico); saltos; solados; solas; Ri numentas e sepulturas; plantas de
portes; tijelas; toalhas; tubos;
abras; pratos com pinturas ou gravavasos
ções para ornamentação; projetos deClasse
42
senhados; prospectos de fotografias
ou desenhos; quadros artisticos; re- Artigos: Bebidas alcoólicas o fermenp roduções de obras artíaticas; riscos tadas, a saber: aguardentes; anizes;
pevs, bordados;
fiStulos artísticos; aperitivos; bagaceira; batidas; bebisom ¡alhos; selos; suportes artísticos; das alcoólicas não medicinais; bebivitrinas; tabele tas; títulos; vis- das fermentadas não medicinais
tas paisagísticas
biteer ; brandy; cachaça; cervejas
chopps; cidras; conhaques; fernet
Classe: 26
genebra; genebrita; gengibirra; gin
,aa
Artefatos de madeira, osso grinper; graspa; hidromel alcoólico
marairn a saber: — Adornos (não kirsch; kummel; licores; marasquioutras classes); adornos para nhas; nectar alcoólicoé parati; piper2.j.s (exceto da classe 25); adornos mint; ponches; quinados; rum; sucos
'2,5'D caseiro (exceto da classe
alcoólicos; vinhos; vodka; whisky
adornos para uso pessoal; alforClasse 40
- aamas para borlas; argolas (inaa para guardanapos) •, armações Artigos: Móveis de meta?, vidro ou
am.a legues e outros; baiclea; banda- madeiras, estofados ou não; a saber:
basais; bilros; biscoiteiras; bolas alcochoados; para móveis; almnfadas
ra de outras classes; cabides; ca para móveis; aparadores; armações
e:; caçambas; caixas; caixões; cal- sob forma de móveis inclusive para
.'s; canecas; carretilhas; cavale- escritório; armários; assentos; acolm centros de mesa; cepos de cozi- choados; balcões sob forma da mó,saa; cestos; colheres de pau; colhe- veis; bancos comuns; bancos de igre!i-.as; colherões; coronhas; cruze- jas; bancos de jardim; bancos escota:, cubos; cunhas; degraus de ma- lares; banquetas; bares sob forma de
acaras para escadas; discos; dormen- móveis; berços; biombos sob forma
tes; encostos; enfeites não de outras de móveis; buffets; bureaux; cabides
classes; engradados; envólucros (in- sob forma de móveis; cadeiras de
alusiva para garrafas); escadas; es- molas; cadeiras com rodas; cadeiras
acras; espetos; espremedeiras; estai comuns; cadeiras de balanço; cadeiaas; esteirinhas;
estojos; estrados ras de barbeiro; cadeiras de dentisformas; forquilhas; fusos; gamelas ta: cadeiras de escritório; cadeiras
aradas; lançadeiras manuais; letras para banho; cadeiras para enfermos;
linguetas; limpa-pés; maçanetas cadeiras para inválidos; cadeiras
:ma cates; machucadores; malas; ma- Para paralíticos; caixas sob forma
nivelas não de outras classes; mastros de móveis; caixas para rádios sob
de móveis; caixas para telenão de outras classes; molduras; nú- forma
visão sob forma de móveis; camas
aleos; palitos; painéis; palhetas; iaen- com
molas; camas com rodas; cadantes; penduricalhos; pinos; pipas; mas comuns; camas hospitalaxes; caplacas; ponteiras; porta-blocos; pas- mas para enfermos; camiseiros; catas; prateleiras; pratos; prendedores napés; cantoneiras; carrinhos, mesas
ou pregadores de roupa; protetores; (inclusive para refeições e para espuxadores; • rebites; racipientes; ré- critórios); colchões; colunas; cômoaeas de marceneiro e similares, sean dos; consolos; criado-mudo; cristalei,araduação; reservatórios; rodas (ex- ras; discotecas sob forma de móveis;
ceto de veículos e máquinas); rosarias; roscas; suportes; tábuas para dispensas sob forma de móveis; clip rssar roupa; tambores; tampas; ta- vans: dormitórios; encostos estofados;
escanos; escrivaninhas;
petes; tonéis; torneiras; trancas; escabelos;
espreguiçadeiras; estantes; estofatrincos; tubos; vasilhames; vasilhas mentos
para moveis; estrados de caClasse: 27
ma; etagerea; faldistórios; gabinete
Artigos: Artefatos de palha ou fibra, para copa e cozinha; geneflexórios;
não incluídas em outras classes, a guarda -casacos; guarda-comidas;
ss bar: Artefatos de bambú; artefatos guarda-louças; guarda-discos sob
U ;; cana da ancila; artefatos de cipó; forma de móveis; guarda-roupas;
artefatos de fibras brutas ou parcial- guarda-sapatos; guarda-vestidos; ma_
mente preparadas; artefatos de pín- poteoas sob a forma de móveis; meeo: artefatos de palha; artefatos de sas (exceto de uso exclusivo em jomesinhas; mesinhas de cabetaquara; artefatos de vime; assentos; gos);
ceiras; mesinhas de escritório; mesibvIaios; blocos; caixas calços; centros nhas
com roda (inclusive para escricie mesa; cestas; cestões; cestos; chi- tório e restaurante) ; môcho; molducotes; discos; encostos; enfeites; es- ras grandes, sob forma de móveis;
ta:ires; esteirinhas; estojos; fios de mostruários sob forma de móveis;
pita; gabiões; guarnições para mó- móveis de cozinha; móveis de jarveis; gigas de vime; joeiras; malas; dim; móveis de varanda; Móveis para
maletas; objetos não de outras elas- consultórios; móveis para hospitais;
.,es; protetores para cama e mesa; móveis para igreja; móveis para rá,rabichos; rebenques; recipientes; ré- ctio; moveis para salas do jantar;
deas; revestimentos; sacolas; sacos; móveis para sala de visita; móveis
xergas
asara sala de espera; ~eia para
televisão; móveis para veículo (não
Classe 39
sendo partes dastes); oratórios;
artigos: Artefatos de borracha e de quando móveis; otoiriaxuas; penteajíit percha, a saber: anéis; argolas;
deiras; poltronas; porta-abajours sob
aros; arreios; assentos; bacias; bases; forma de móveis; penteadeiras; polbleos; bocais; bôlsas; braçadeiras; tronas; corta-abakours sob forma de
cabas caixas; calços; câmaras de ar, móveis porta-chapéus sob forma de
eaceto para veículos e máquinas; ca- móveis porta-cinzeiro sob forma de
nudom centros de mesa; chapas; chi- móveis porta-roupas st forma de
cotes; chupetas; chuveirinhos; chu- móveis porta-retratas sob forma de
veiros comuns; correias (exceto de
porta-vasos sob forma de
tr ansmissão); de máquinas e de ves- móveis
móveis porta-vasos sob forma de
tuário); cubos; cunhas; dedeiras; móveis prateleiras formando uni
descansos;
desintupicaeares; discos móvel psichés; piau; sofás; surniers;
para mesas; elásticos; encostos, en- asaupeiras; travesseiros; vitrines sob
veducros; esferas; estrados (exceto
forma cie móveis
tapetes); esgunchos; fios, exceto Para
Classe 41
tecelagem e elétricos; guarnições
para, móveis e similares; lancheiras; Artigos: Substâncias Alimentícias e
landis; maçanetas; manoplas; mochi- salsa preparados. angredientes de

~Libro aka

alimentos, @ssanciao Alimentícias a n• e incluislaa via elaaso 2, e
saber!. ~mate; abba; ~bora; abálgo; asma gasosas artificiais; águas 242,sn
Eica.
aoaraje; malga; agrião; ~ase al Mas naturais; asma magnas/m:1a
-cahofr;lpa etri;alfc naturais; águas naturais não medialho; alimentaç ; para aves; alpiz- cinais; bebidas espumantes cara
te; ameixa; amêndoas; amendoim; álcool; bebiam) não alcoólicas; euamido alimentício; angu; araruta; sanciaa para Refrigerantes; garapa;
arroz; aspargo; assados; aveia; aves ginger-ele; groselhas; g uaranás; hlabatidas; avelãs; atura; azeite; azei- draine' como refrig erantes; Refresco
tonas; bacalhau; balas; banana; ba- em geral; refrescos em pó; refrescos
nanada; banha; batata; baunilli; em xarope; refrescos líquidos; refresbertalha; beterraba; biscoitos; brin- cos ou refrigerantes concentrados
gela; brócolos; bolachas; bolos; bom- para; refrescos pós para; refrescos
bons; buchos; caças alimentícias; prep arados; refrescos xarope parca;
cacau; café; caju; camarão; canela; refrigerantes; sodas; sucos de fruta),
canja; canjica; carambolas; caramepare bibidas; xaropes pare
los; carnes frescas; seca o em conaefrescos
serva,; castanha; cebola; cenoura;
Calasse
4B
cereais; cevada: cevadinha; chá;
cheiros; alimentícios; chispe; chou- Artigos: Sementes e mudas para a
riços; churrascos; coalhadas; caco; agricultura, horticultura e a floricogumelos; colorantes; para alimen- cultura, fiares naturais. Bouqueta
tos; colorau; cominho; compostas; de fiares naturais; coroas de fiares
condimentos para alimentos; confei- naturais; flórea naturais; • germes
tos; couve; cravo; creme; doces; para plantio; grtaos do sementeira;
drops; enchova; espinafre; essências grinalda de alõres naturais; mudae
alimentícias; extrato de tomate; ex- de quaisquer vegetais; plantas era
trato de carne; extrato de fruta; geral em veras; sementes em gerei
para plantio
ervariao; erva-doce; ervilhas; faisão;
abatido; farelo; farinhas; alimentíclasse 46
cias; farinha; de cereais; farinhas
de mandioca; farinha de raia; fa- Artigos: Abrasivos para polir; águas
rinha cla trigo; favas alimentícias; sanitárias; alvaiades para limpeza.;
féculas alimentícias; feijão; feijoa- alvejantes; amido para lavanderia;
das; fermento; fiambre; fígado; fi- anil areia fina para polimento; azua
gos; filhos; flocos; frutas (In natura para lavanderia: barrilha cara iasecas, em calda ou em conserva) ulularia; boneca de cara para polifubás; fungões; galinhas abatidas mento; briquete para polir; brunidogaroupas; gelatinas; alimentícias res; buchas para polir: cara de ler'
geléias alimentícias; gergelim; giló vanderia; cara para conservar brilho;
glucose; goiabas; goiabadas; gordu- cêra para lustrar; cara pua, polir;
ras alimentícias; grânulos alimentí- composições para brilho; composiçíico
cios; grão de bico; guando; hopjes; para conservaçãa, de móveis e utnesaa
hortaliças; hóstias; juliana; lagosta; lios; composições para lavagem; comlaranja; laticínios; legumes; leite; de posições para limpeza de móveis o
cabra; leite de vaca (In natura, em utensílios; detergentes; esfregam. a
pó ou condensado) • lentilhas; lín- para polir; esmeril; esponjas de aço
guas; linguiça; lombo; maçãs; ma- , para polir; esponjas quimicarnanta
carrão; mandioca; mangas; mantei- preparada peara polir; farinha para
ga; margarina; marmelada; maris- lixívia; féculas para lixívia; flanela
cos; massas alimentícias; massas de quimicamente preparada para /amo
tomate; massas para aba; mate; pesa; fósforos; goma para lavandomel; melado; milho; miolos; miúdos ria; graxa para couro; sapatos, miaa
de animais; mocotó; analhoo alimen- deira, etc.; gis para sapata; hidra,
tícios; moluscos alimentícios; morta- xlclo de sódio; NE de aço para polia;
delas; mortardas; nabiça; nabo; no- líquidos detergentes; .lixívia; lixa;
zes; noz moscada; óleos alimentícios; massas para brilham massas para
ostras; ovos cozidos; fritos ou quen- lustrar; massas para polir; mataria:1
tes; pão; pastilhas; patos; abatidos; abrasivo para polir; oleína pare luza
pessegadas; pêssegos; peixadas; Pei- trar; óleos para lustrar; óleos para
xes; pepino; pêras; pescadas; piches; limpar móveis e utensílios; palha de
pimenta; pimentões; pipocas; pi- aço para polir; pano de sílex; pana
rarucu; polenta; pralinés; presuntos; de sílex; pano de vidro; pano eszsr-,s
produtos alimentícios para conservas
-ril;panoquimcaentprado
alimentos; pudins; queijos; quiabos; para tirar manchas; pastas pare dar
rabadas; rabanadas; rabanetes: ra- e conservar brilho; pastas para. Xisções; alimentícias; rações balancea- traia pastas para polia; pomadas
das para animais; repolho; rim; sal; para dar e conservar o brilho; pasolamas; salsa; salsicha; sanduíches; madas para lustrar; pomadas pana
sardinhas; salga; soja, sapas; sorve- Palia ; Pós para dar e conservar bretes; talharim; tapióca; tempêros; lho; pós para lustrar; pós pare potoucinhos; tomate; torrões alimentí- lir; potassa; preparados pare, der o
cios;
tortas
alimentícias;
trigo; conservar brilho; preparados para
urucum; uvas; vagens; vinagre; xa- lavar; preparados para lustrar;
reino alimentícios; xarques; itispe; parados para polir; preparados pcza
Xuxu
tirar manchas; preparados P ara ti=
ferrugem; sabão comum; sabão do
Classe 44
areia; saponáceos; silicatos para laArtigos: Tabaco manufaturado ou vanderias; soda cáustica; sulfato
não. Artigos para fumantes, exceto para lavanderia; tijolos para brilha
papel, a saber: acendedores de .cigar- e polimento; tinta para lustrar o Inro; boquilha para charuto ou cigar- lir; tochas de cara; vela de aaaa;
ro; cachimbos; carteiras de couro ou
cara, espermacete, esterlina, ate.
metal para cigarro ou charuto; estaClasse 40
teirao de couro ou metal para fumo
ou rapé; charuteiros; charutos; ci- Artigos: Jogos detôda a espécio.
garreiras (cigarrilhas); cigarrilhos; Brinquedos e passate
mpos; patroa:atra
cigarros; cinzeiros; cortadores de e artigos para fins exclusivamenta
ponta de charuto; eucaliptol prepa- desportivos,: a saber: aeroplanos
rado para cigarros; ervas para fu- brinquedos; álbuns para colorir; aia
mar; filtros para piteiras; falhas de buns para recortar e armar; alteras;
fumo; fosforeira; fumo; Isqueiros; alvos para jogos e tiros; anzóis; apamental preparado para cigarro; pa- relhos de ginástica; apareahos de soapslinho cortado preparado para ci- tar pombos; armação para passatemgarro; palha para cigarros; piteiras; po; armadilhas para animais; armas
porta-charutos; porta-cigarros; por- de brinquedo; arcos
jogos: as--.
ta-fumo; porta-rapé; rapé; taba- s7bios; automóveis para
para crianças;
queiras; tabaco manufaturado ou aviões de brinquedo; balanços; balinão; tubos de cachimbo ou
sas; ablões; baralhos; barbas ;qUanrapé
do máscaras carnavalesca) ; barras
para esporte; bastões para jogos; baClasse 43
lhates de loterias; "bobsleighs"; boArtigos: Refrescos e águas naturais las para quaisquer jogos; holinlies
e artificiais, usadas como bebidas de gude; bonecos; amuos;
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`610 caçados; caixinhas de música

Classe: 48
lo; Produtos para maquilagem; jáaliando 'brinquedo; calçados para
N9 860.604
bonecas; *coneleiras para esporte; Artigos: Perfumarias, 'cosméticos de caros de toucador; pulverizadores de
caniços para, pescas; carrapatas; toucador a saber: absorventesade uso perfumes; lides para cabelos; regeI ri
Carrinhos para crianças; caxrocinhas mi' toucador; acetona para toucador; neradores não medicinais do cabelo;
de brinquedos; carroséis; cartão am- afastedores de peles da unha; afia- removedores de cutícula; rouge; sapresso Para tecortar e armar; carto- dores de lâminas de, barbear; afia- bões dentifrícios;• sabka para barba;
Rim impressa para recortar e armar; dores de navelhas; águas de alfaze- sabões perfumados; 'sabonetes não meCartões para jogos; chocalhos; cla- ma; água do beleza; águas de colô- dicinais; saboneteiras; sachets; sais
+sinas para tiro ao alvo; coletes para nia; águas de lavanda; águas de perfumados; saquinhos de cheiro; seesgrima; Confeti; copos de dados; quina; águas de rosas; águas de tou- cador de cabelo; snasnisoos; sobrancordas de pular; cordas para pasca; cador em geral; água para embeleza- celhas postiças; talskzes para limpe- 1
cotoveleiras para esporte; coxeiras mento da pele; ágursJ para maquila- za de unha; talco cerfumado; teNacional Brasileis
para esporte; cuícas; dados; dardos; gem; águas perfumadas; alfinetes souras para unhas; w3"1 "R para Requerente: 'Banco
ro S. A.
deslizadores; discos para jogos; dis- para cabelo; alisa,dores de cabe:o; al- unhas; tintura para cabelo; tônicos
Local: Guanabara
positivos para marcação de jogos; miscar; almofadinhas de cheiro; ami- capilares medicinais; tranças de' caClasse 33
divertimentos; dobadouras para pa- do perfumado; amoladores de • lâmi- belos; travessas para cabelo; unhas
de Propaganda
pagaio de papel; elástico para ginás- nas e navalhas; amônia perfumada; postiças; va p orizadores de p0 de artica; escorregas; esgrima; espelhos aparelho
roz;
vaporizadores
de
perfume;
vas
alisar cabelo; apareN9 860.605
mágicos para diversão; espingardas lhos parapara
barbear; aparelhos para p orizadores de talco; vasos de toude brinquedo; estojos de jogos; fan- cachear cabelo;
cador;
vernizes
para
unhas;
vinagres
aparelho para c3rtar
toches para diversão; fateixas; ferra- cabelo; 'aparelhe
aromáticos
escovar, camentas de brinquedo; ferrinhos de belo;
belo;
aparelha-,
•ara
frizar
cabelo;
engomar para crianças; fichas Para aparelhos ps...ssndular cabelo; armiN9 860.536
!ogos; figurinhas de armar e para nhos bass', pó de arroz; atomatisadoiogar; flechas para esporte; floretes res aa perfume;
A NI M.
bandolina; barbas
)a,ra esgrima; fôlhas impressas para
•;,querente: Monitor AdministraçãO
recortar e armar; futeból 'de mesa; postiças (exceto carnavalescas); ba,UndLloi. rUo Bree8ilcàbire
Empreendimentos Ltda.
gangorras; gradeados para brincar; tons; bigodes postiços (exceto carLocal: São Paulo
grades para ginástica; guisos para navalescos); borrificadores de perfuClasse 33
crianças; halteres; bolas para: iscas me; brilhantina; ca_cheadores de caTítulo
artificiais; joelheiras para esporte; belo; carmin; carminadas de touca- Requerente: Confecções Wanmary
jogos de quaisquer espécies; lança- dor; cêra, depilatória; cosméticos;
Limitada
N9 860.607
perfume para carnaval; linhas para crayon para maquilagem; cremes para
Local: São Paulo
pescar; loterias; luvas desportivas toucador; cremes para massagens;
Classe
36
(para box, basebol, etc.); marcado- cremes para pele; cheiros; cílios pos- Artigos: ..ara distinguir artigos de
res de "score"; marionetes; másca- tiços; corantes para cabelo; corantes vestuários e roupas
efa geral:
ras carnavalescas; máscaras para es- para pele; cortadores de unha; cos- Agasalhos, anáguas,feitas
blusas, blusões,
grima; 'mesas exclusivamente para méticos; cristais para banho; denti- boinas,
ponés,
casacão,
coletes,
jogog (bilhar, dama, roleta, snoocker; frícios; depilatórios; desodorantes; chales, cachecols, cintos, cintas,capas,
comxadrez, etc.); miniaturas de quais- dissolventes para toucador; elixir para, binações,
— RIO DE ,IANEIR(1.calças de senhoras e de
quer espécies, para, brinquedo; mobí- pele; emulsões para toucador; esmal- crianças, calções,
camisas, calças, caias *de brinquedo; móveis de brinque- tes para unhas; essências perfuma4o; papagaios de papel e pano; para- das; extratos perfumados; escovas de misetas, cuecas, colarinhos, casacos, Requel en.z: Monitor Administração
Empreendimentos Ltda..
Mas para exercícios; passatempos; toucador para banho; escovas de tou- echarpes, fantasias, gravatas, gôrros,
jogos' de lingerie; jaquetas, luvas, ligas,
Local: São Paulo
patins; patinets; paus para ginásti- cador para cabelos; escovas de tou- lenços
-mantôs,
meias,
maiôs,
mantas,
1C
:ssa
ca; paus para jogos; peças de jogos cador para cílios; escovas, de touca- mandrião, mantilhas, paletós, pulo, Classe 32.
pedras de jogos; petilhos de esgrima dor para -pestanas; escovas de touca- ver, penhoaar, pelerinas, pijamas, ro- Artigos: ;Para
distinguir
almanaques,
Pelas de jôgo; pesos para atletismo dor para sobrancelhas; escovas de be de chambre, rouçãs), sobretudos, agendas, anuários, albuns,
boletins&
petrechos para educação física; pe- toucador para roupas; escovas de tous saias, suspensórios, saídas de de ba- catálogos, folhetos, jornais, livros
imtecas; piões; piorras; pipas (papa- cador para unhas; estojo de barba; nho, sweater, shorts, stolas, soutiens,
pressos,
revistas,
Órgãos
de
publicida.
gaios); pistolas de brinquedos; pla- estojo para manicure; e stojos para
card para jogos; planadores de brin- tratamento de unhas; eter perfumado slacks. taleis turbantes, ternos unifor- de, programas radiofônicos, radio-temes e vestidos
levisionados e cinematográficos
quedo; protetores de corpo para para toucador (perfumes) extratos;
atletismo; protetores para uso em ferros para frisar cabelo; fios para
N^ 860.602
N9 860.608
esportes; quebras-cabeças; raquetes; limpeza de dente; fivela para cabelo;
recortes para armar; rêtles de caça- fixadores para cabelo; fixadores para
siowco
Uno
P ICASA
dor; rêdes para esporte; rêdes para bigodes; fixadores para cílios; fixadojogos; rédea para pesca; relógios de res para pestanas; fontes
Ind. pv6101101"
de toucabrinquedos; revólver de brinquedo; dor; fumigações perfumadas; ga,nrifas; rodas quando brinquedo; 'rodas chos para ondular cabelo; gelatina
para, jogos; roupinhas para bonecas; para toucador; geléias para toucador; Requerente: Ficasa- — Fias e Cabos
A. Indústria e Comércio
rugby; sapatinhos de boneca; serperfumadas; glicerina perfu- Elétricos S.
Local: São Paulo
pentinas de papel para carnaval; geléias
mada; glicogelatina para toucador;
shotingball; skis; soldadinhos; ta- goma para cabelo; gominas para touClasse 8
belas de bilhar; tabuleiros para joPara assinalar: Condutores
grampos para cabelo; inalan- Artigos:
gos; tacos de bilhar e snoocker; cador;
elétricos, cabos elétricos, aparelhos caperfumados incenso; lâminas para libradores,
tamboretes para jogos; tarrafas; tes
bobinas,' comutadores, conbarba; lanolina perfumada; lança- pensadores,
tentos de jôgo; tômbolas; tornozelei- perfume
resistências elétricas, sin(exceto de carnaval); lápis cronizadores,
ms; trapézios; tróias; vagonetes de
aparelhos de soldar,
Para
barba;
lápis
para
bigode;
lápis
esporte; varas para jogos;
trenas
fre."'3
,_1()
para
cílios;
lápis
para
maquilagem;
velocípides
lápis para lábios; lápis para pestanas;
N9
860.603
•
Classe 47
lápis para sobrancelhas; leites para
ourv
Artigos: Combustíveis, lubrificantes e embelezar a pele; limas para unhas;
líquidos para uso toucador; lixas para
substâncias e produtos destinados
Requerente: Laércio João Ribeiro
iluminação e ao aquecimento, a sa- unhas; loções para toucador; luvas
Local: São Paulo
banhos; máquinas para alisar
ber: álcool carburado; álcool carbu- para
Artigos: Para distinguir cigarros
rante; álcool-motor; álcool solidifi- cabelo; máquinas para cachear cabeClasse 44
cado; aquecimento preparação para lo; máquinas para cortar cabelo; máindústria
Brasilehm
quinas
para
escovar
cabeça;
máquinas
fins de; azeite para lamparina; ben'1\19 860.609
zina; briquetes combustíveis; brique- para secar cabelo; mucilagem para
sobrancelhas;
obreias
perfumadas;
Requerente:
Farmex-Indústria
Químites para aquecimento; briquetes para
ca Ltda.
fogão; carburantes; carvão vegetal ou óleos de babosa; óleos para banho de
mar;
óleos
para
cabelo;
óleos
para
Local:
Guanabara
animal; cêra para iluminação; commedicinais); óleos perfuClasse 3
bustíveis ém geral; coque, essências pele (não
onduladores de cabelo; pa- Artigos: Um preparado farmacêutico
para lubrificação; fluídos combustí- mados;
1ND, BRASILEIRA ..
veis; fluídos lubrificantes; fluidos péis empoados para toucador; papéis indicado como analgésico e anti-térmico
para freios; fluidos para iluminação; erfumados; pastas dentifrícias; paspara barbear; pastas para cabelo;
fluídos para isqueiros; gás combus- as
Requerente: Indústria e Comércio de
Rfin , Ana
tível; gás para aquecimento; gás astilhas de, cheiros; perfumes; penProdutos de Toucador Guarnied Lia
para iluminação; gás solidificado; tes, perfumes em geral; pestanas posmirada
tiças; petróleos para toucador; pinpara combustão; iluminação e aque- aas
Local: São Paulo ----a-7
de toucador; pinças para pestacimento; gasolina; geléia para lubriClasse
48 - N
ficação; gorduras para lubrificação na; pinças para unhas; pincéis para
barba; perucas; pinturas para cabee iluminação; graxas lubrificantes lo;
Artigos:
Para distinguir sabonetal
bigodes; barbas e: pestanas; piniluminação preparação para fins de
perfumados, pó de arroz, talca perfua
turas para rosto; pó de atroz; polidor
ç—
SÃO
PAULO—'
macio,
rouge,
baton, lápis para maa
lenha; lubrificantes de qualquer es- de unhas; pomadas não medicinais
quilagem, óleos e loções para o capécie; óleos lubrificantes; óleos' para para cabelo; pomada não medicinal
amortecedores; óleos para aqueci- para a pele; pós para limpeza dos IR. equerente:.Mcnior Aciministração e belo, cremes para o cabelo, cremes e
Ernpreene imentos Ltda..
pomadas para a pele, essências, exa
mento; óless para iluminação; • paradentes; pós para polir unhas; pós
Local São Paulo
1 tratos, brilhantinas, cosméticos para al
fina lubrificantes; petróleo refinado; para uso em toucador; paismors ps-a,
pele
e maquilagem, fixadores para o
asse 33
querosene; turfa
pó de arroz; preparados
para cabeTítulo
cabelo e cremes pare, o cabelo(
, .
a
1

ri

o

Para ser lembrado)

2m todas as Iors,
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N9 860.610 .

GLARNAGOLOR

1ï9 860.642

ãOZPGR2
Requerente

Segurança linaulliária
S. A„
Local — São Paulo
Classe — 33
temmaerae: Inclezeteia e Goraeacici de a.rtigas — Titules de estabelecimento
gementes de lcucador Guarnieri
N9 863.643
&dada
Locai: Ser/ Paula
, Classe 48
.XGUA,TEME
Artigos: Para distinguir sabonetes
per-eumaeos, pó da arroz, talco perfil,eo, rouge, batem, lápis para maimobiliária
quilagem, óleos e loções para o ca- Requerente — Segurança
S. A.
beie, cremes para o cabelo, cremes e
Local — São Paulo
panadas para a pele, essências', exClasse — 33
tratos, brilleentinas, cosméticos para a Artigos — Titulo de Estabelecimento,
pele e mapa:gegen; fixadores pare o
N9 660.644
cabelo a cremes para, o cabelo
.133RASALEIRA

N° 864.611

Cl2ML3112C%

OHATEL
Requerente — Segurança
S. A.
Local — São Paulo
Classe — 33
Artieeas
Título de Estabelecimento
,N9 850.645

2OURBOL2
Requerente: Indústria e Comércio de
Produtos de Toucador Guarnieri Li- Requerente — Segurança Imobiliária
mitada
S. A.
Local: São Paulo
Loca/ — São Paulo
Classe 48
Classe — 33
Artigos: Para distinguir sabonetes Artigos — Títulos de Estabelecimento
perfumados, pó de arroz, talco perfuN9 860.646
mado. rouge, beton, lápis para maquilagem, óleos e loções para o ceai.
belo. cremes para o cabelo,, cremes e
•DIJOE
pomadas para a pele, essências, extratoa, brilhantinas, cosméticos para a
pele e maquilagem, fixadores para o
Requerente — Segurança Imobiliária
cabelo e cremes para o cabelo
S. A.
Local — São Paulo
'
elei 860.612
Cleeee — 33
Artigos — Título de Estabelecimento
N9 860.647
— ICRA,P2

InCoBrasileiJN

nequerente.: Companhia de Seguros
Minas-Brasil
Local: Minas Gerais
Casse 50
Atividades: Seguros em geral
Nç 860.640
equerente Germaine Montei Cosi

IRCUU SECRET
=tiques Corporation

Nele Yorla Nev lema 10019,
U.S.A.
Classe — 4.5
Artigos — Perfumes para Banho,
base liquida para pele e pó de arroz
a
Lee 86e.64L

ODOrLANA
"Requerente — Re/lorpa-Ia Transpaedere Ltda.
renal — São Pardo
eiecleeoe: — Transportes terrestrae riaareemies e eer.eor, raernidnals, interalunleiluie e interestadual

E12) •
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branco, cadernos escolares, cadernos
— 38
para desenho, calma de papelão, ca- !Agendas eraClasse
brancos,. armam- em
pas de papel para doeumentos, ca- i branco, argolas
de papel me paitelão.i
pas da papelão para clocemamos 'azar;
. papee ou p apelão caielet
da
carteiras da papel,, carteiras cia Le e.e- pagardepara
enfeitar, bffizetes .le inIão, cartolina, cextões de identidade, gresso, bilhetes
de
p
assagem, eabinas
cartões de visitas, cartões em branco, 'da papal, bleicce para
esistaea iieccartões Índices, cartuchos de c2Z-- cas para cálculos, Cimos
para core
tonta, não de outras classes, chapas , reseeeadeneie, blocce, pare de,seenbae,
de papelão para, fins ri:versos, chapas ! blocos para escrever, brocieurses não
p lanográficae, chapas em branco, duimpressas, papei para cadagramas,
plicatas, encadernaçaes de papel, en- ee
neerneta3em branco, cadernos escad_rneçõe.s de papelão, eui.ei.op, calares,
cadernee para cie,senba, caeenvó/ucros de papel, erre/Slim:0e de ;xas de papelão,
capas de papei para
papelão, etiquetas, faturas. Metias de ! deenneentaa capas
de papelão para
celulose, alhas de papei, fele:las de de/aumentos carteiras
de papei. carpapelão, fôlhas índices, guardenepes Mras
de papelão, cartolina, cartões
de papel, ingressos de papel cra car- da identidade,
cartões de visitas, cartolina, lenços de nanai, livrae de con- tõns em branco,
tabilidade, livros, comerci es em tuches de a cartolcartões inclices cor.ina, não
outras
bronco, livros fiscais em branco, lichapas da pap elão de
paea fins
vros não impressos, ma/as de papa- crassas,
diversos, chapas a lattográfecaz
cherem rir/delas de papelão', eattie doe- ques em branco, cluelle.atas, encaderrão, notas fiscais, notas pram ssórras, nações de papal, en cadernações de
ornamentos de papel, papel alisar- papelão, envelopes, envelteros de pavente, papel almaço, papel ammini- pal, enveiumrcs de mamarão, e'./quezado, papel celofane, pap e l crepon tas,:
faturas, fol es de celulose, folhas
papel carta, papel de celulose, papei e papel, falhas de
eape/eo, feekies
de linho, papel da sécia, penei en- Índices, gwrdanaDos de papel, incerado, papel estanhado, .papel higiê- gressos de p apei a-a cartolina, Tenços
nico, papel impermeável, papei linha vroe comarciate era branca, livros fiad'agua, pape/ para deeenna. eaPel da pael, livros de cantabilleerle, fipara. embrulho, papel para encader- cais em braneo, livros não amuenação, pape/ para escrever pape' pa- aze, inalas de pepelão, r ee le tas clã peera impreseão papelão para quatetier rialf,a, rnata-hanão, nataa finai:e no
fim, papelinhos para fins vaerados. tas proznissárfes,
da papatee.gens de papel ou cari:0111m; pas- pal, absorvente. parnatnentae
riam/
tas de cartolina, prondssóries em alurainindo, papelapeleemaça,
celafone,
branco, papel de radio-grames: ,reci- crepon, papei carta, papel do papel
bos ene aramo recipientes de papel. lose, papel da linho, pane: de celuseda,
recipiente de papelão, rosetas de pa- p
apei enceeeda, penei estannaeo. pea
pel rô/o de papel, rótulo de papel, .:1 htglániro, papel uripamareeel, pa,sacos de papei, talão de cabogramas, :pel Unha d'água, papel
para desenho
talão de ingressos, talão de passa- 'panei para mbrulho, papai
para engens, talão de promissórias, oaão de cadernemea'o.epapai
. para escrever eiadiagramas, talão de recibos talão ' pai para impressão,
papelão
ade telegramas, telegramas em areei- ' qualquer fim, inpelhelem parapara
ico, tubos de cartão, tubos de papeie 'variados, passseeers 'de pape] me fins
cartubos de papelão, tubetes de cartão, entina, pastas de cartolina, peemissátubetes de papel, tubetes de paneeão rias em _breneee, papai ele reediagrae vasos de cartolina OU pape/5.a Me e, reefaae em branco recepleate: de
paper, recipiente de p apelão, rosetas
Nç 860.649
de papei, rôla de papei, rótulo de papel, saem de papel, talão de cabegramas, ideio de Ingressos, teaão do
passaeens, talão a e p rOMISS5riaS, taMn de rad:lograras.% talão de recibos,
talão de, telegramas, telegramas em
branco, tubas as cartão, tubos de paRequerente — Pusauto Lide. — PEt, pal', tubos de papelão, tubetes de carrafuses e peças
tão, tubetes da p apei, tuheeas de pia
Local — Rio de Janeiro — Guanesara
l
perda e vasas de cartolina GI papelão
Classe — e 21
le9 86C.652
Artigae
N9 850.653
v

Requerente — Indes
' triae de Papei
Simão S. A.
Local — São Paulo
Classe — 32
SET
Artigos — Almanaques, alleure impressos, armários, calendários, catálogos, crônicas impressas, designação
de filmes, designação de peças teaIndo BrEisileirE
trais. dicursos impresso, folhetos impressos, folhinhas impressas, histórias anime ses, índices telefônicos, Requerente — entidstriae de Papel
jornais, livros, músicas impressas,
Simão S. A.
orações Impressas, peças cinematoLocal estabelecido — 85a Paulo
gráficas, peças teatrais, poesias imClasse — 32
pressas, programas de circo, prograArtigos
—
Almanaques,
alleune Imma de rádio, programas de televisão, pressos, armários, calendários,
catáprogramas impressos, propaganda logos, crônicas impressas, desi-grianão
/rim/ essa escrita, prospectos impres- de filmes, designação de eleote teasos escritos, prosas impressas, pubet- trais, discursos impreeros, folhetos
cacôss Impressas, revistas impressas, imprecam, folhinere e imp ressas hisromances impressos, roteiros imprestórias unewessue, índicos telefônicos,
sos de filmes: roteiros impressos de Jornais,
"scripts" de teatro, 'esciipts" de te- çõere implivras, músicaa impe-usar oraressas, peças ciremetográfipeças teatrais, "scripts" de cinema, cas, peças
teatrais, poesias impreslevisão e sueltos impressos
sas,
programas. de olmo, programas
Classe — 38
de rádio, programas de televisãe
Artigo." — Papel e sena areefatos: propaganda impressa escrita, prosAgendas em branco, albuns em bran- pectos impressas escritas, proses Daco, argolas de papel ou papelão, arca premas, publicaeões impressas. revisde papel 'ou papelão balões de vigiei. tas, prosas impressas, putlicaçaes
enfeitar, bilhetes de ingresso, bilhetes impressas revistas impressas, romende peass.gem, bobinas de papel blo- ces Impressos, roteiros fremirmos de
cos p ara anotações, blocos paia cál- filo:1w, roteiros impressos de, peças
culos, blocos para correspondera-ia,
"scripts" de cinema, "scripblocos para desenhar, btocas pa ra es- teatrais,
ts" de. teatro, "scripts" da televisão
crever, brochuras não impressas. ca.e sueltos impressos
pel para cabogramas, caderne , as em Artigos —
Pape/a e seus arttefacos:

i

S U` AO

R,equeeenta — indústrias de Papei
Simão S. A.
Local — São Paulo
Classe — 25
Artigos — imagens e gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, menequins
e anál ogas, Quaisquer obres de pine escultura não incluídas em outras classes, a saber: 1 ões. albuns
de fotoerafins, apólices, árvores de
natal, bandeiras, bibel .ts are istices,
bolas artísticas- pane ár ores de natal e simPares, benus, bounuets araficais bustos, carteie geográficas
cartazes, ca e tiies posta cliceiêe cópias fotoeráficas cópies fotostáticas„
ceelae heiceadficas, eis:miem/lenias.
rlererileos, Mel/irias snIoys, elittine
Ovos de m:a ree)^5-s. clubes, em., ene
eepee e etea; ees Para ervone de natal,
enfeites artísticos (não al.ii-Ltenticios)
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para bôlos, escapulários, escutloa, esculturas, estampas, estandartes, estátuas, estatuetas; esteriotipos, festões, figuras, • flâmulas, •Ilôres artificias frutas artificiais, fotografias,
gravuras, imagens, imitações de fiôwes, imitações de frutas, inscrições
gravadas para monumentos, etc., letreiros (exceto quando aparelhos),
mansquins e análogos, mapas, maquetas, modêlos para serem copiados,
monumentos artísticos, moedas mostruários artísticos, obras artisticas,
obras de escultura, obras de pintura, painéis, paisagens, pinturas artisUsas, placas para residências, monumentos etc., plantas de obras pratos com pinturas ou gravações para
ornamentação, projetos destnharais,
prospectos de fotografias ou desenhos, quadros artísticos, reproduções
de obras artísticas, riscos para bordados, rótulos artísticos, sentinhes.
selos, suportes artísticos para vitrinea, taboletas, títulos e vistas paisagísticas
N9 860.653
Classe — 44
Artigos — Acendedorcs de cigarros,
boqu lha para charuto ou cigarro,
cachimbos, carteiras de couro ou metal para fumo ou rapé, charuteiras,
charutos, cigarreiras, cigarrilbos. cigarros, cinzeiros, filtros para piteiras fôlhas de fumo fosforeira fumo,
Isqueiros, papelinho cortado e pre p arado para c'garro, palha para cigarroos, piteiras, p orta-charutos, portacigarros, porta-fumo, po r ta-rapé, rapé e tabaqueiras
N9 860.722

Requerente: C. 1. B. -- Construtora
Industrial Brasileira S. A.
Estabelecido na Guanabara
Classe 50
Como marca de serviço de acôrdo
com o art. 74 do C. P. 1., para ser
usada pela requerente em seu ramo
<de comércio de construções e engenharia

N9 860.726

Festival Onternacional
do Vestuario

FRUVIT
Ihrichattiss emaillehm

ear: chá e extratOs de chá; café e

extratos de café; picklas. cravos; jumenta; mustarcia; condimentos; sal;
vinagres e outras substancias vegetais e minerais usadas para flavorizar
alimentos; sopas; caldos e :milhos;
carne; peixe; extratos: conservas,
pratos feitos prontos para comer e
alimentos altamente cangelados à
base de vegetais, de frutas, de carne, de peixe; óleos e gcrduras ao_
mestiveis; Maioneses; cate; leite esterilizado; leite evaperado; leite condensado; leite em pó ou desidratado; yogurte; creme, manSeiga; queijo; massas de frutas e doces de frutas; matérias espalháveis para Sanduiches contendo chocolate; mel;
açúcar; carne; peixe; aves' óleos e
gorduras comestíveis; maioneses; les
te; creme, queiio

N9 860.733

'BOO AD

exceto odontológico e para construção; globos; glute"na; glutines; g Dr..
duras, giz para alfaiates; gomas pre.
paradas não de outras classes; gorduras preparadas, não de outras clas-

N9 860.732

FIC-FORM
Requerente: Instituto Fleming Indústrias Químicas e Faim tcêuticas
S. A.
Estabelecido na Guanabara
Classe 48
Artigos: Um produto para distinguir
loção para barba, cremes faciais, talcos e sabonetes
N 9 860.725

Outubro de 1958 4283

Re querente: Colgate_Pairnolive Company
Rasi aerente: Mauricio Creu
Estabelecido nos Estados Unidos da
Estabelecido na Guanabara
América do46Norte
.
Classe 50 •
Classe
;là
Organização e patrocínio de feiras exArtigos: Velas, fósforos. sabão coxwi
positoras comerciais e industriais, rem
e detergentes. Amido, anil e pras
lacionadas com a induStria do vesrações para a l avanderia. Artigs e
tuário e promoção de vendas dos
pr e p arações para conservar e P piir
artigos respectivos •
Classe: 28
N9 860.724
Artigos: Artefatos e produtos acabadoa de oriegm animal, vegetal e -minerai; artefatos de substântias quíJESPAN
micas, a saber: acucareiros; alcatrão
p reparaao para as indústrias anéis
1s19 860.730
INDOSTRA BRASILE!
exceto de outras aaasses; aparelhos
para água; a p arelhos p ara café;
Requtrente: Expanstio •• santifica
r
/relhos para chá; a p arelhos para na
S. A. Indústria a'armacêutiza
tar; aparelhos nua s efrescos; arEstabelecido em São Paulo
DART,
Classe 3
nos não de outras classes; argblas
•
Requerente:
Chryaer
Corporation
Artigos: Substâncias químicas, pronão de outras classes; aros (inclgive
dutos e preparados ostra serem usa Estabelecido nos Estados Unidos da para óculos e para guardanapos)
América do Norte
dos na medicina ou na farmácia
bacias; bainhas;
baldes; balx&as
Classe 6
bandejas;
banheiros; bebedou os
Artigos: Máquinas_ e suas partes in_ biscoiteiras; bolas não de outras
N 9 860.727
elastegrantes não incluidas nas classes ses; bombonieres; oorracha artifi7, 10 e 17
cial ou sintética; borracha natural
Classe 21
quando produto acabado; botelhas;
13,64 FÉ
Artigos: Veículos e suas partes inte- p ules; cabides! Cabos; calçadoresa Cagrantes, exceto máauinas e motores çambas; cachpots; cálices; canecas;
canudinhos; capas, exceto vestuário;
USERRIMAE FIDE1 Dt/
N9 860.731
carretilhas; celulóiae; cêra para indústria; centro de mesa; cestos; chaRequsr. 1_ te: Legal Aud General Aspas! charão; chuveiros comuns; eu,
surance Society Limited
dores; coaltar; colas industriais; coEstabelecido na Iaglaterra
Mares; compostos vegetais não químiClasse 50
cos; compoteiras; confeiteiras; coServiços relativos a atividades da se.
LA
pos; cordéis; correias; cabetas; cuins;
EVAX
guros e congêneres
descansos para talheres; distintivos;
exceto da classe 25; dobradiças; enN 9 860.728
y ólucros; esferas; es g uichos; esmaltes; exceto odontológicos e de toucador; es p alhadores de água; espelhos;
espermncete; p reparado; espremedaRequerente: Laboratórios Burroughs res; es p umadeiras; estojos; extenWellcome do Brasil S. A.
sões; farinheiras; fechos; filtros; fila
Estabelecido em São Paulo
mes virgens; fõrmas; frascos; fruClasse 3
funis; garfos; garrafas; gelao
Artigos: Substâncias e preparados teiras;
tina não a l imentícias; gêlo; gêsso,
medicinais a Sarmacêaticos

N9 860.723

fiNDOSTRIA BRASILEIRI

(Seção IH)

Requerente: Apple Corps 13. A.
Estabelecido na Suíça
Classe 8
Artigos: Instrumentos de precisão,
instrumentos científicos as t arelhos de
uso comum; Instrumentos s aparelhas
didáticos; moldes de tôda a espécie;
acessórios de aparelhos cié.ricos (inclusive válvulas, lâmpada: a tomadas,
fios, soquetes, etc.); aparelhos fotográficos, radiofônicos cinematográfi.
cos, máquinas falantes, etc., discos
, gravados e filmes revelados
Classe 32
Artigos: Jornais, revistas, a publicações em geral. ' Álbuns, programas
radiofônicos e de televisão. Peças
•
teatrais e cinematográficas
N9 860.729

ses; jarras; jarros lacres, exceto de
escritório; lamparinas; lava-dedos;
lavatórios; leiteiras; licoreiros; mantegueiras;
emassas preparadas, não de
Requerente: Laboratórios Burrouglas
outias classes; mastigue; matéria
Wellcome do Brasil S. A.
plástica ou sintética; mirra; marinEstabelecido em São _ama°
gas; mucilagem para sêlos: negro de
Classe 3
a : oleina; óleos para pintura; paa
Artigos: Substancias e preparados fum
lha preparada (inclusive para cola
medicinais e farmacêuticos
chões); paliteiros; palitos, exato de
madeiras ou metal; parafina prepaW 860.734
•
rada; películas virgens; Penackkos;
Requerente: aou
pendentes; penduricalhos; piaça;
Zstabesecido na França
res;
plombagina; pluma para estojo;
Classe 36
Artigos: Soutiens ou p orta-selos„ cin- pós para moldagem; potes; pratos;
tas, anáguas, calcinhas, maiôs para queijeiras; recipientes; resinas preparadas; resinóides preparados; rea
banho
vestimentas; rolos de imprensa; ro- •
N9 860.733
sários; sabões para uso na indústria;
saladeiras; saleiros; sangue crista-.
azado; selas; serviços de café; servi- ços de chá; serviços de jantar; sere .
viços para- refrescas . talhas; talheres;
tintas, exceto das classes 16 e 17; • terrinas; tijelas; tipos para impressão;
travessas; urinóis; varetas; vasilha.=
mes; vasilhas; vernizes, exceto para
lustrar e de toucador; vasos: xícaras
,..••nn•n

N9 860.736

tiESCO'

Requerente: Nestlé S. A.
Estabelecido na Suiça
Oni
Classe '41
Requerente: Laboratórios Baldassarri Artigos: Pastas
GmbgBege-Te weincdone..1_,
alimenSielas
farinaS. A.
asas; arroz e preparados à base de Requerente: Ascot Gas Water ReaEstabelecido em São Paulo
Re q uerente: Osny Serafim Silva
arroz; farinhas e preparados feitos de
ters Limited
Classe 41
Estabelecido na Guanabara
cereais, cacau; chccolates • doces e
Estabelec
i do na Inglaterra
Artigos: Um produto dietético desti- bat as; artigos de confeitsria; prepaClasse 36
Classe
8
nado exclusivamente a regimes ali- rados para pudins; sorwtes e vo:- Aros: Aparelans aq
Artigos:
uecedores de das e p _Caixas de p aaelao desarmamentares especiais
para fazer sorvetes; geléiek; mel; açu
adronizadas bolsas e sacolas •
água
de p

On

apel -- para fins pronsocionala

.
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O LtS NAC]IDNA Is
© 5A430 DE 28 DE MAR) DE L958
Desenho da Bandeira Nacional, em cõres
Desenho medular da Bandeira Nacional
-- Tabela de Correspondência das Estréias e Estados

--

Hino Nacienal
Parte para piano
-- Partitura para orquestra, em Si B Maior
- Partitura para orquestra e canto, em .L4 á Maior
— Música para Banda
— Poema
Desenho das Armas Nadionais, em ciires
Desenho das Convenções Heráldicas das Armas Nacionais
Desenho Ào Sêh Nacional
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