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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
• Rio, 10 de maio de 1967

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Expediente da Seção
de Recursos
Rio, 10 de maio de 1967
. •

Expediente do St: Secretário da Indús- xo inencioádos a fim de manter . ag de- Expetherue do Sr. Sec..etário cli Indúscisões anteriores:
tria Republicado
tria

O Senhor Secretário da Indústria —
Heraldo Souza Mattos — deu procimento aos recursos interpostos nos processos abaixo mencionados a fim de reformar as decisões anteriores.
Têrinot
N. 73.871 — Priv . invenção Carreteis de Plástico Moklado -- Requerente: I. G P. Coats Ltd . — Recorrente: Pirelli S . A . Cia. Industrial Brasileira — Dou provimento, em aparte, ao recurso, para, nos têrmos do artigo 32, parágrafo único do C.P .1 .
permitir o novo depósito, como Modêio
de Utilidade, ressalvada a prioridade,
desde que o depósito se 'efetue dentro
do prazo de noventa dias, contados da
data da publiczição • do despacho retificativo.
O Senhor Secretário da Indústria —
Heraldo Souza Manos — negou provimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo tencionados a fim de
tnanter as decisões anteriores:
N. 140.779 — Priv'. invenção —•
Aperfeiçoamentos em cu relativos a Armações Articuladas — Requerente: João
Zanardi .— Recorrente: Ind. e Com.
Vfirn Ltdtt. - Processo indeferido.

N. 124.119 •—• Priv. Inv. — Aperfeiçoamentos introduzidos • em máquinas
duplicadoras — Requerente — Ind. de
Estencil Gioielli Ltda . Recorrente —
Percy Daniel — Processo deferido.
Exigências

Shell Research Ltd. (titular do registro número 59.853) — Cumpra a exigência.
Expediente do Sr. Secretário da ln:us.
Iria Republicado

Rio, 10 de maio de 1967
Pedidos de Preferência

Exigências

Têrmos: cota exigencias à Lumprir:
Sanbra Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S.A. ( no pedido de reDespachos em' Recursos
consideração que indeteriu o Mimo: miO Sr Secretário da indús tria Hera! mem) 347 .730) .
Banco do Estado da Guanabara S.A.
do Souza Mattos deu provimento aos
recursos interpostos nos processos abai ( no pedido dc reconsideração que indexo mencionados a fim de reformar as feriu o têrino: 470 . 328 ) .
decisões anteriores:
Ri-cur=-o Interpo.stos
N. 35.982 — Marca Select Re-..ine.rente — Retirar Com, de Artigos
David Be re zovsky Ni_to ( recurso inpar . Escritório Ltda — 1 .-oeesso de - terposto ao indeferimento do tèrino:
teddo.
199 . /9; — Marca: Da bene ) .
Laboratório Farmacêutico Magnus Lieit Sr. Secretario da Indústria Heral- mitada
(recurso interposto no indeferido Souza Mattos negou provimento aos
recursos interpostos nos processos abai- mento do trino: 416 .644 •- - Marca:
xo mencionados a fim de manter a de Vermipaii) .
cisões anteriores:
Ibcsa Indústria Brasileira de
N. 363.071 •— Marca Tablóide l'ar lagens S . A. ( recurso interposto ao inmacêutico — Requerente — Editóra Me- deferimento do termo: 442.216 — Mardicina em Revista Ltda. — Recorrente ca: Matic ) .
Fe •-i•aria Petropolis S . A . (recurso ia-- The Wellcome Foundation Limited
— Processo deferido. tefposto ao indeferimento do tênue,: nuN. 373.887 --- Marca nom José — mero 460.850 — Marca: l'itan
Requerente — Calçados Batizas Lida.
Café Maracanã Inclú..tr'a e Comáicio
— Processo indeferido.
Lida. (recurso
rso interposto ao deferimento do tèrmo: 461.817 — l's4a Lica : Ma11 versos
racana).
Jota! Roupas Lira aia ( recurso interLojas Brasileiras de Preço Limitado
S . A . — E Durex Abrasivos Corp (no posto ao indeferimento do tèrrno: numero 470.402 — Marca: otal )..
recurso interposto ao deter' mento do térTradimotor Indústria e Comércio Limo 19,1 .067 marca Durex )
Argui • mitada ( recurso interposto ao indeferiatento
rua
tn 478 . 667 — Marca:
têro:
ve-se O processo.
Rio, 10 de maio de 1967

York-Equipamentos Agrícola Limitada
(no pedido de preterência de -patenti
Mod . Utilidade para — • Máquina de
Lavar e Classificar Ovos têrmo numero
182.992) .
Concedo a preferência solicitada, tendo em vista os argumentos apresentaods
na petição.
Inds . Petracco Nicoli 5. A. ( no pe •
dido ele preferência da patente. Modelo
Ind. para Novo Modèlo de Placa para
Veículos em Geral têrmo 18656') --Concedo a preferência solicitada tendo
em vista os argumentos apresentados na
petição.
Odilon Rodr4,ues de Souza (iço peExigênczas •
dido de preferência da patente. Priv.
Inv. para unia máquina destinada ao
Termos cum exigências a cumprir arranquio de mudas em . geral, detionn_,
InStitnto de Idiomas Yázigi Lida, (tio
nado saca-mudas têrmo 186.963) -N. 179.558 -- losé Morroni.
recurso
interposto ao indeferimento do
Concedo a preferência soliictada, tenN. 183.937 -- Achilles Baldini
do em vista os argumentos apresentados têrnio .389 .954 título — Yázigi) • Aguarde solução do têrrno 389 .952 .
EXPE,DIED:TE i..)0 SR. SECRETA- na petição.
RIO DA INDÚSTRIA REPUBLICADO
Quadro dcwonstrativo 1a rei:(,. • t arrecadadas a cargo do Dipartarn;:nto
Nuctotaa, da Propriedade-1 .1dn,tia, durante o mês de abril -de 1967 — Ler
Rio, 10 de maio de 1967
o." 4505. de 30-11-64 — D. O. 30-11-64.
•
O Sr. Secretário da Indústria HeralRENDA INDIRETA
ABRIL D.E 1967
do Souza Mattos deu provimento aos
erltk o OCR ,cop,.:.fio
recursos interpostos nos processos abai liformaçáo .: lvprtiiço
xo mencionados a fim de reformar a
NCri,
decisão a nter'or:
15
91,60•
91.60
N. 147.793 -- Priv. Inv. — Pro- Vistas j3xiciis :e Ma .cas e Pdtc rtes
cesso de preparação para ' hidroxinaf- DIVERSOS
toato de Befenium. — Requerente —
6.321
115,90
11-5.90
Tosé Iglésias Ca oell — Recorrente — Petições. c/taxa
— _
The Welcome Foundation Liniited —
SOM e TOTAIS
207,50
Processo indeferido.
.-----O Sr. Secretário da Indústria Hera!
Manco R:ta-indo _;outinho Camarinha
di Sou Viattos negou provimento aos
Diretor Geral
recursos .ta:irrpostos nos processos abai-

Labora til 5 . A .
tica ( recuro interposto ao deferimento
o1é.
) -. raio 501 .234 Marro:
—
Doriiro-

llin

EXI5 r:1)11-:N3'E DA DIVISÃO DE
PA NT-0ES
Rio. 10 de

itmi,

de 1967

('ti 11iorl. industrial Deleriths

N. '54: 135 — Nova c original coofiguração ela relogios de ,nesa
nas de
de Melo Pimenta S. A. Ind. de
Relógios .
N. 162. 14 - 1\1' wo modeilo de cantoneira para bordo : de quadros, portaretra fo-- c correia tos
Badiarte Com.
e Ind ,1 Artefatos de Vidro ['mi•1 •
•

• •,' - Original modèlo de
canelas e s 1;, rogra fica — Malharai Nossa

&alma da C4ace4çáo

á4
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As Repartições Públicas de.
•.E :X F' E ID 1 N
verão entregar na Seção de Comunicações• do Departamento de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
bapensa Nacional, até às 17 hoDIRETOR GERAL
em; o expediente destinado à puALBERTO DE BRITTO PEREIRA
blicação.
REcaàçÂo
cEFE
DA sEçÃc
á
SERVIÇO DE IP.:BLICAÇÔEG
- As reclamações pertinentes OMEFE
F,LOR)ANO.
GUIMARÃES
J.
B.
DE-ALMEIDA
CARNEIRO,
atatéria retribuída, nos casos
pro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL "
¡formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO na
de Redação, até o quinto dia útil
Beçao do publicidade do expediente do DepartaMento
subseqüente à publicação s no
Nacional deb Rropriedado Industriai do Ministério
órgão oficial.da indústria o de Comercio
Impresso nas Oficinas do Departamtnto de Imprensa Nacional
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do públiASSINATURAS
co, de 11 às 17h30 min. •
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PA ATICULARES I
- Os originais, devidamente
e Inferior:
Capital
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser dactiloNCr$ 4,50
NCr$ 6,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Semestre ... .. .... NCr$
NCr$ 9,00
12,00 Ano
só face do papel, formato 22x33: Ano
Exterior:
.
Exterior:
I
as emendas e rasuras serão resAno ,,, ....„.... NCr$ 13,00 iAno •
NCr$ 10,00
salvadas por quem de déreito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última á ,qina de cada
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano. exemplar.
exceto as para o exterior, que - O preço do- exexiplar atrasado será acrescido de. NCr$ 0.01,
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.

As.assinaturas vencidas pocrerãd ser s. uspen Sa s sem prévio
aviso.
- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
- Na parte superior do ende.
fêço estão consignados o número.

do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Reparti' çoes Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

- A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidas aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

N. 141.295 --- Oldemar Schmitz.
N° 141.353 - Sinzo Kunioshi.
N° 142.259 - Antonio Cervi.
N° 142.464 - Ind. Braile:ra de TerN. 138.146 - :L•Zovo tipo de persianas para automóveis --- Emanoel Flo- inõmetros Ltda.
1\1' 142.489 - Alexandre Riegler e
res.
Antonio Pereira.
Exigências
Saato Spitale..
N9 142.887
Abbot Laborr.tories.
N 943.476
Termos com exigências1 a .cumprir:
N° 143.535 - Imperial Cherniã1 InN, 137.627 - Metalúrgica Univer- dustries Ltd.
so Ltda.
N° 143.697 - N. V. Philips'GloeiN. 140.960 - Parquet Paulista S.A. lampentabrieken.
N. 146.529 - Marcos Stechman
N° 143.707 - Antonio T - •pes de GasScliar.
tro Moreira.
N.. 146.624 - Luiz Candiotto.
N. 149.623 - Nemer Bechara Sa1\19 243.708 - Antoído Lopes de CasDesarquivamento de Mode° de Ilidi- liba.
tro Moreira.
dade
Jorge Moraes de MelN9 143.867
N. 151:043 - Alonso 1VIolina.
lo.
151.062
Max
Paskin.
N.
N. 138.619 - Protetor desintegrador
N° 143.935 - Impezial Chemical InUrania Pantelis Sare sugador de Pquidos gasosos em gar- N. 151.081
dustries Ltd.
ghou.
safas sifão - Carlos Hrdlicka.
1\19 144.012 - joãO Michael Bomans.
Laurinda Azzem FerN. 151.006
Privilégio de Invenção Indeferido
José Novita Filho.
N°
raz.
144.050
Commercial
Solvents
1\19
N. 151.808 - Syunji Nakagáwa.
14. 130.588 - Plaquetas adesivas
Corp .
para fins artísticos culturais - Amina- • N. 151.809 - Alfred Hahn.
N° 144.167 - Henrique Breuer.
- N. 151.970 - Essecar Ind. e Codav Palanik e Abraham Palanik.
•
1\1° 144.169 - Amaury Marcel LeN. 135.703 - Aperfeiçoamentos em mércio Ltda.
enhardt.
(capas para talhas filtros botijões, de N. 154.064 - Vittori.o Mediei.
1\19 144.247 - Shell Internationale
gas e outros - Antonio iRnaldi.
N. 154.065 - Vittorio Medici.
N. V.
Ind. de Papel e Pa- Research Maatschappij
N. 154.086
1\19 1 ,x4.249 - Shell Internationale
Utilidade Indeferido
Modê-lo de
pelão São Roberto S.A.
N. 154.088 - Antonio Francisco . da Research Maatschappij N. V.
N° 144.300 - N. V. Philips GloeiN. 135.772 - Forro protetor paia Silva.
A. J . Renner S.A. Ind. do
calça
N. 154.095 - Jorge de Camargo Fi- lampentabrieken.
N 9 144.303 - Shell Research Ltd.
Vestuário.
lho.
m Ban.
Inc
N° 144.331
.....
N. 1'35.880 - Tanque Misto
N. 154.096 -- José Francisco ViW. 144.411 - Ind. e Cor:. de BiClaudionor Carvalhae's.
eira. •
cicletas Caloi S. A.
N° 144.449 - Mitsunosuk Suzuki.
N. 136.217 - Pião Imantado - An154.102
José
Bovo.
N.
N9 144.451 - Antonio Soares Goutonio Alfonso Fernnades.
N: 161.740 - São Paulo Alpargalart.
tas S.A.
N9 144.744 - Diatnond Alkali ComDesenho ou Mocí. Industrial Indeferido
N. 162.255 - Buonacorso Õ Cia. pany.
N9 144.843 - üniLL States Rubber
Uma nova configura- Ltda.
N. 145.062
N. 141.171 - Marques Antunes S.A. Company.
ção para escova higiênica - José PasMáquinas Agrícolas.
N' 144.860 - Abbo.t Laboratories.
sarelli e Feliz Balbi.
N. 141.197 - Yasuki Honda e ReN9 144.861 -.Abbot Labcrk-.tories.
taro
Takahashi.
Original
modêlo
de
N. 150.512
N9144.927 -'Societr.. Farmaceutici
N. 141.237 - Rafael Luiz Peixoto Italia.
bomba de gasolina em miniatura - Sindicato do Com. Varejista de Cornbus- de Barros.
N9 144.928 - Societa Farmaceutici
t
do Estado de São N. 141.252 - Harry Baer Botiveis Minerais
Italia.
tmann.
Paulo.

N. 162.504 - Novo modelo de cadeado - Pado S.A. Industrial Comer.
eia e Imp.
N. 162.785 - Armarinho plástico
higiênico para guardar escovas de dentes e tubos de pasta dentifricia - João
Baruffaldi.
N. 162.867 - Novo' modelo de lympada ou unidade de iluminação - Infranor Ot North America Inc.
Nova forma ou conN. 163.025
figuração para frascos e respectiva tamHispa Bras. Ferramentaria e
pa
Plástico Ltda.

DesarqUivamento de Modêlo de
dada

N° 144.975 - Hacco
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Rio, 10 de maio de 1967
Exigéneias

Termos com exigêncisa à cumprir:
. Koninklijúe
N9 118.328 - N.
Pharmaceutische FabrietIen v/n Brocades-Stheeman El Pharmacia'.
N9146.835 - Tecalemit (Enginering) Limited.
N° 146.934 - Videum Produções
mitada.
Sidney Baron Pope.
N° 149.215
N° 154.415 - Hans Heinrich Wolff.
N° 154.435 - The Wilcolator Company.
INI° 166.067 - Albekomaq Ltda; Fabrica de Máquinas para SapatáS.
IV 170.462 - Sylvano Doll.
N° 171.913 - Guilherme de Carvalho Dias..
I\P 172.460
Sayde José Bivar.
N 9 172.558 - Piacentini S. A. Ind.
e Comércio.
° 174.718 - Plásticos Ideal S. A.
pfuNca.
1\19 176.111 - Oscar Nogueira EsN 9 180.218 - Sergio Canedo de' Magalhães.
N° 99.976 - N. V. de Battasfschè
Petroleuni Maatschappij.
N° 10.-;.926 - Phi/lips Petrolcum
Company.
Haas Com1\1° 115.978 pany.
N9 121.414 - The West ompany.
N° 125.263 - Esso Research And
Engineering Com pany.
N9 125.832 - Cabot Corp.
N9127.696 - Universal Oul Products Company.
N° 129.161 - Ethil Corp.
N9 130.165 - Con-ipagnie de SaintGobain.
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N. 439.831 - Nome comercial ImN. 472.831 - Marca Orval-Tox
11;
portadora Brasilia Ltda. - Requerente Requerente
Orval Imp. Ltda.
131.027 - Shell Internation'ale I N. 492.527 -- Consul Tem Fr'o Cir- -- Importadora Brasilia Ltda. - Recor- Recorrente - Shell Brasil S.A. (Pe.
ceai-afite - Ind. de Refrigeração Consu. rente - Importadora Brasiliense S.A. troleo) - Processo deferido.
Rc-earca. lvlaatschappij N. V. • •
Com. e Ind. - Processo deferido.
N. 490.585 - Marca Haway Re.
N 9 130.552 - Ntereei O Co. Inc..
S . A. - Cl, 8.
N. 524.995 - Forro é -Eucatex Ne 136.052 - Polymer Corp
N. 453.469 - Marca: Aflamine - querente
ReApparecido Budelaci
Cls Requerente: Schilling-Hillier S. A. In- corrente - São Paulo Alpargatas S.A.
Famotex S.A
A. Ind . e Com.
17 e 26.
dustrial e Comercial - Recorrente: The - Processo deferido.
I‘i" 136.093 -- E. 1. Di Pont de t6
Denver Chernical Manuf acturing ComN. 492.588 - Marca Alcon - ReNemours and Company..
Exigências
querente
pany
Processo
deferido.
Alcon Laboratoires Inc
Universal OH ,ProNe 137.254
N. 455.065 - Marca Armourfloat - Recorrente
Dr. A Wander S. A.
denas Company .
Têrmos com exigências á cumprir: Requerente - Pilkington Brothers Ltd. - Processo deferido.
N e 13 ./ .680 - Mous:uno Company .
(recorrente do - Recorrente - Frigorifico Armour do
Walter de Oliveira
N. 492.854 -- Marca Roda -- Re.
1\1" 137.68/ - Monsanto Company.
Brasil S.A. -- Processo deferido.
querente - S. Paulo Alpargatas S.A.
13/ .811 - Poiymer Corp . Ltd. termo 426.068) .
N.
458.172
-Titulo
Metrex
ReN. 259.444 - Comp. Imperial de querente - IVIarcel Kaos
-- Recorrente - F,ditôra Abril Ltda.
N e 13/ .612 - Monteca tini Societá
Recorrente - Processo deferido.
QUtilliCOS do 13,rasil
Per I/ inehiste.a Minerario c Chim:c.a .
Metro
Blansk
Narodni
r)odnik
(MeN. 293.030 - Frigorífico Sio Jorge tro Blansko National Corp) - ProcesN. 497.317 - Marca 3 Marias N e 138.16/ - Coscic n Petroleum
Ltda
Requerente
-- Ceeralista Itumbiara Li.
Co..p
so deferido.
Diversos
Recorrente - Caves do Ca.
N .460.467 - Tabu -- Marca - 'oalinho-Ltda.
N" 138.848 - Phe International Ni-- Processo deferido.
- Angelita Façanha Besertil:ai Company Ot canada Ltd .
N. .525.837 -- Celulose e Papel Mi- Requerente
N. 241.339 - Marca Alco - Re.
ra
-Recorrente
Financiera
de
PerN 139.653 - Unioa Carbide orp
nas -Gerais S.A. - Papehninas - Man- fume ria S.A - Processo deferido.
gemente American Locomotive Com.
N' 139.96u -- Alheei Chem:cai Corp . tenho o arquivamento.
pany -- Processo indeferido.
N.
462.685
Marca
Rinolil
ReN e 140.031 - Cio United Shbe
N. 474.551 -- Caia, e Ind . Mattos querente - Lacip-Lab. Científico de
N. 254.605 - Marca Tonex - Re.
IVIachinery do Brasil.
Rocha S.A. - Torno sem efeito efeito
(Inerente
- Kleinol - Produktion
N" 140.066 - J. R. Geigy S. A. o despacho de arquivamento e determi- Produtos Farmacêuticos Lida. - - Re- GMBH - Processo indeferido.
corrente
Lab
.
Farmaquion
Ltda.
N- 140.194 -- R abu a Flaas Compa • no prosseguimento do pedido de fo- Processo deferido.
N. 309.339
Marca Sabão de Deulhas 2.
ny Eg t Lenis
Conn.any.
N. 462.353 - Nome - Imperio das carga Indiano - Requerente - IndúsN e 140.232 - Compaq,- ia Italiana
N. 519.131 -- Transbrasil S.A. de Feijoadas - Requerente 'moeria tria Reunidas José Stefanini S.A.
Nest.-Pack S. P. A.
Cota. Exp. e Imp ---- Torno sem efeito das Feijoadas Ltda. - Rec6rrente - Processo indeferido.
o despacho de arquivamento para so- Usina de Laticínios Abbud Ltdia - ProN. 447.630 - Nome Agro ComerNe 140.376 - FMC Com .
cial e Industrial Santo Antonio S.A.
N e 140.545 - TIie National Caste licita' cópia da petição supra citada e cesso deferido.
prove do art. 106. visto ter sido exN. 463 099 - Marca Odex -- Re- - Requerente -- Agro Comercial e
Register Loompany.
querente - Colgate Palmolive Com- Industrial Santo Antonio S - Pro.
Ni 141.678 - Cibo Societé Anony- traviado o documento.
N. 489.160 - nd . e Com. Lopes pany - Recorrente
Orniex S•. A . US$() indeferido.
Irmãos Ltda. - Mantenho o arquiva
Org . Nacional de Imp . e ExJa . N. 455.708 • - Marca ABC - PaN" 141.751 - Henkel C, Cie G M 13 mento.
Processo deferido.
ramont - Requerente •-- Aia-Par
II.
N. 465.962 -- Marca T _ Reque- cord Corp -,- Processo indeferido. ReN'' 141.756 -- The Gillette Comparente - Metalac S . A. 1-id. e Comér
Reconsiderak do de Despacho
N. 462.296 .--- F
S.A. - O Jor115 .
cio - - Recorrente .- Fundição TelpN, nal da.. Empresas rase
- Requerente - Re.
N e 113.196 - Nelerek O Co. Inc
O Sr. Diretor da Divisão de Mar- S . A. - Processo deferido -- sem Aivista dos Sociedades , Anônimas Ltda.
N' 134.767 - Ciba Société Anony- cas deu provimento aos pedidos .j re reto ao uso exclusivo cl •. letra '1'.
- i'rocessu indfe rido.
zue
Icons . cleraçâo nos proceseos abaixo men
N. 480.658 -- Marca Cada( N . 456.137 -- .isrca
tramestre cionadas
a
fim
de
reformar
as
decisões
Requerente
Cada
Cia.
AdrinisN' 136.812 - C. 14. Boebringer
; Ri quei ente - Ultrelar Aparelhos e Seranteriores:
-adara
Agro-Comerral
-Reco
-rente
Sohn
N. 454.515 - - Marca Lopes Re- - Cadel -- Ci. , . Industriai d- Sabee, va-es Ltda. -- Processo indeferido.
N" 1-10.237 - • Cibo Societe Anon yN. 156 138 -- Marca Ultramestra querente
-- Radio Lopes Ltda. - ProAdubos - PI ocesso d 'o-rido.
me
Requer.
ate - Ultralar Apare'hos e rercesso deferido.
N. 493.001 -- Marca Alberto
- Proce so indeferido.
N' 140.365 - - Shell Internat'onale
-Soe.
de
t1ratera;s
,),tra
Marca Slr...laxin N. 492.737
N. '68 ..*) - • - Titulo Moinhos Coa.
Research ivioats ..:happij N. V.
Construeeo
Aiberfo
1
tem
Reco
-rente
tin.au a, - Requerente -- Gancha CeN e 140.404 - E. 1. Do Pont de Requerente - A H Robins Compons
Caemische Werle Al t art - Proces- realista
Inc
Procrio° deferido.
S. A . -- Processo indeferido.
Nel/IOUPS And Company..
deferid
o.
N. 491.5,6 - - Marca Lee - Re. 492.723 -- Marca Sete 'idas
Ne 141.6/7 - Farbenfabrieken BaN.
494.416
Marca
Netuno
Re
querente - Lee Fileter Corp - Proyer Aktiennessellschaft
; uzrente - - Netuno Ind. Maneei Ltda. - - R 'querente -- S. Paulo Alparga.
deferido.
N" 142.189 - Eaton Manufacturing cesso
Recorrente - Neptuno -- f•ei brica tar, S . A. - Processo in.'e crido.
N. 497.369 - Sinal Fundo Par N 193.351 -- Marca Cancha Company .
de
Roupas
de Banho e Agaza l ho S. A .
Requerente - Fundo Par - PortadoRegeer:nte - Ainadeo ' ossi (/ Cia.
Processo
deferido.
res de 'Ações Reunidas Processo de
- Proeesso indeferido.
EXPEDIENTE DA DIN, ISA0 DE ferido.
N. 491.517 - Marca S - RequeN. -195.261 Expz essão La Sanrente - Tecnogeral S.A. Com. e ITIPATENTES REPUBLICADO
N. 500.200 --- Marca Dorsana - d'áltria - Recorrente - Th e Singer tisto A Caricia que Agasalha - Requerente - S. A . Moinho Santista inRequerente Walmor Elwanger - Company - Processo deferido.
Rio. 10 cie maio de 1967
dústrias Gerais - Processo indeferido.
Processo deferido.
N. 498.882 - Marca Única - ReExigiicias
N. 495.301 -- 1 itei'o Instituto le
N. 451.803 - Marca Forj - Re- querente -- Celeste Maffi Giuseppe Beleza Charme - Requerente - Elvia
querente - Ind. Metalúrgica Forjaço Recorrente
Única
Auto
ônibus
S
.
A
.
Térinos com exigências à cumprir 3. A. - Recorrente - Forjas Brasilei
de Bernardi Cardoso --- Processo inde- Processo deferido.
1er'd
N. 151.137 -- Empresa Brasileira de' roo S . A. Ind. Metalúrgica e Ford MoN. 499.726 - Marca Beybilac N. 504.42? - Marca Gibclina tor Company - Processo indeferido.
Solda Elétrica S.A.
Requerente Cyrillo Mothé Ind. e Requerente
Farmedicals Coma, e InN. 152.139 - Pedro Ferreti e RiN. 491.987 -- Marca Luziânia - Com. S . A. - Recorrente - Lab . Lu- deisti ia de Prods. Químicos Ltda .
ieri Squassoni Filho.
Requerente
Moinho Luziânia Ltda tecia S.A. - Processo deferido.
Processo metei:: rida.
N. 152.141 - Stneralovy Závocly.
N. 502.771 -- Marca C.hance
ReRecorrente - S . A . Inds . Reunidas
N. 511.300 - Marca Bico de Lanárodni podnick
querente - Chance Brothers Ltd. - cre
F Matara ZZO - Processo indeferido.
- Requerente ---- r osé Araujo Cot.
Recorrente
J
Ei
E A tkinson Ltd , 471.421
Marca
Berkley
Diversos
ta e Polindo Gilábert -- Processo inProcesso
deferido.
Requerente _ Tecidos e Artefatos Eisdeferido.
N. 510.739 - Marca Piaste,: - RePersonal Products Corporation (no cher S . A . - Recorrente - Casa para querente
N. 512.657 -- Marca I eonardi -Armações
de
Aço
Probel
Todos Ltda - Processo indeferido.
pedido de transferência na patente
- - Vva . Kaphael Bufrem
S.A. - Recorrente - Pirelli -- Las- Requerente
Priv.. de Inv. tèrmo: 107.624) - ArProcesso indeferido.
O Sr. Diretor da Divisão de Mar- tex Società Italo-Amer 1 -a Elas- Cia.
quive-se. o pedido de anotação de trans- cas negou acolhimento aos pedidos de fico -- Processo deferido.
N. 492.050 - Marca Salvagalinha
- Requerente - Otto H Weber -.
ferência de fls. 83, por falto de cum- reconsideração a fins de anter as deprimento de. exigência
N 271.370 - Titulo Mademoi- Processo indeferido.
cisões anteirores: •
oe".: Junior - Requerente - ModeN. 492.398 - Marca Coringa
N. 374.208 - Marca Santo Anto- moiselle Mudas e Confecções S.AA. - Rege erente
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
S. Paulo Alpargatas S.A,
nio - Requerente - Emp. de Turis- Recorrente - Clotilde de Araujo Car• - Processo-. indeferido.
DIVISA() DE MARCAS
mo Santo Antonio Ltda . - Recorrente lini - Processo deferido.
N. 492.417 - Marca Coringa
Emprésa Santo Antonio S. A. MuRio, 10 de maio de 1967
N . 409.864 - Marca Alvorada - Requerente
S. Paulo Alpargatas
danças,
Transportes
e
Guarda
Moveis
Marcas Incicicriclas
Requerente - Florestado Industrial e S . A. - Processo indeferido.
- Processo deferido.
Financeira Alvorada Ltda. - RecorN. 492.421 - Marca Cotinga
N. 513.650 - Eletrônica - R.ecae N. 376.789 - Marca Asclépios - rente --- tônio Bfondi Processo Requerente - S. Paule Alnurgatas
pagem Eletrônica S . A. - Cl. 39.
_ Processo indeferido.
Requerente - Walter Ç.A. Equipa deferido.
N. 524.239 - Play-Ground - Brin mento Médico -Flospitalar-DeLtário N. 423.653 - Marca Dinbra - ReN. 498.573 - Marca Nacionais Su.
geie& Play -Ground Ltda.
Cl. 49 Recorrente - Aktiengesellocha ft Fuer c nerente
Dinhra S . A . Metais e oermercad u - Requer, re
Mero aN. 290.604 - Paraty Sabiá - }.
Feininechanik Vorrnals Jetter e Scheerer P'•e- -tiros
Recorrente - Dibra S.A rias Nacionais S .A . -- Processo ideOliveira O Cia. - Cl. 42.
- Processo deferido.
-- 1nd . e Com. - . Processo deferido. ferido,
I
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N. 502.591 - Marca Rajá - Re- Pereira Oliveira Cavalcanti, Antonio
querente - Alimonda Irmãos S.A. - Bezerra de Oliveira Lima e Paulo Vieira Cavalcanti -- Cl. 32.
Processo indefer"do.
N. 524.667 - Revista Biográfica
--Industrial Brasileira =- Dayse Stietieiro,
Manoel Pereira Oliveira Cavalcanti,
Expediente da Seção.
Antonio Bezerra de Oliveira Lima e
de Interferência
Paulo Vieira Cavalcanti - Cl. 32.

T itu:o de Estabaceimenfo Deferido

Maio de 1967
N. 524.622 - Rei.; - Bar e Café
Cl. 38.
Reis Ltda.
N. 524.836 - El Torero -- Bar c
Café El Torero Ltda. - Cl. 42.
Socipla
Penteclips
N. 525.164
Sociedade Industrial de Plásticos Ltda. .!
- Cl. 48.
N. 526.139 - Celia - Casa do Sabão Celia Ltda. - Cl. 46.
N. 526.176 - Neopotencile ..- Laboratório Orbisflora Ltda. - Cl. 3.
N. 525.557 - Skindo Edson Medeiros - Cl. 36.
N. 525.630 - TT Lanifício Les.
Cl. 23.
le S.A.
N. 527.952 - Thiaben - Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S.A. - Cl. 3.

N. 492.560 - Escola Superior de
Vendas - Associação dos Diretores de
Vendas do Brasil - Cl. 33 - Art. 117,
número 4.
Escola Superior de
N. 492.561
Vendas - Associação dos Diretores de
Venda do Brasil - Cl. 33 -Adi-'
N. 524.698 Santa Bárbara - Clí- go 117, ri' 1.
Rio, 10 de maio de 1967
nica Santa Bárbara Sociedade Civil N. 492.563 - Escola de Vendas Cl. 3 - Registre-se com exclusão de Associação dos L'iretores de Vendas do
Marcas Deferidas
alcool.
- Cl. 33 -. Art. 117, n° 4.
Labora- Brasil
N. 524.888 - Grpandôr
Thomas - R a- RoN. 250.383
N. 492.569 - Escola de Vendas do
tórios
Farmacêuticos
Glossop
S.A.
Porzellan Aktiengesellschaft
senthal
Brasil - Associação dos Diretores de
•
Cl. 3.
- Cl. 15.
Vendas do Brasil,-- Cl. 33 - Art.
Boleros de Amor N. 373.213
N. 525.067 - Creme Dental Col- 117, n° 1.
Columbia do Brasil S.A. Ind. e Com. gata com Fluor Colgate - PalmoN. 492.570 . ~ Escola Superior de
Cl . 8.
live Company - Cl. 48 - Registre-se Venda.. Associação dos Diretores de
N. 447.184 - Duplan - David Hal- sem direito ao uso exclusivo da expres- Vendas do Brasil - Cl. 33 - ArNome Comercial I ndeferdo
tigo 117, n° 4.
são - Creme Dental co mFluor.
Iack - Cl. 36.
N.
517.847
Mercearia
Dois
AnN. 468.583 - Flanar Satélio - SaN. 493.878 - Bolsa de Imóveis do I
N. 525.428 - Coronado - Cia.
turn:a S . A. Acumuladores Eletrazos - Rea Agricultura e Comércio - Cl. 47 tonio - Mercearia Dois Antonio Li- Estado do Rio Grande do Sul S.A. ---- /
mitada
Cls.:
41,
42
e
43.
ArC). 8.
Negócios Imobiliários - Bolsa de Imo',
- Registre-se aom exclusão de fluídos. tigo 117, n9 1.
,lea:sre-se com exclusão de caixas
N. 525.492 - jorea - Jorca ApliN. 522.881 Caifat - Textil Ga- vais do Estado do Rio Grande do Sul
/reg stradoras.
cações Eletrônicas Ind. e Com. Ltda. briel Calfat S.A. a-- Cl. 33 - Ar- S.A. Negócios Imobiliários.
N. 468.588 - Saturno Satélio - Classe 8.
tigo 117, n' 1.
Saaaaiia S.A. Acumuladores Elétricos
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N. 525.561 - Cerâmica São Cae- C'. 8 - Registre-se com exclusão tanc
N. 522.954 -- Bar e Mercearia Pri- Cerâmica São Caetano S.A.
de caixas registradoras.
mavera Bar e Mercearia Primavera
N. 515.234 - Mobiliária Brasília a
- Cl. 16.
Ltda. - Cls.: 41, 42, 43 e 44 - Ar- Everaldo dos Santos - Cl. 40.
Editora
N. 478.484 - Risadinha
N. 525.582 - Lenteran - Labs. tigo 117, n9 1.
N. 517.692 - Posto Blumenauense
Preludio Ltdà. - Cl. 32.
Prismut S.A. - Cl. 3.
Cls3
N. 523.280 - Instituto Clinico Nos- - Posto Blumenauense Ltda.
N. .479.195 - Indústria de Oleos
N. 525.780 - Sroset - Virgilio
Vegetais Tupâ' Ltda. - Tupã - Clas- Trandafir e Sever Matvienkosikar - sa Senhora de' Fátima - Instituto Clí- 21, 33, 46 e 47.
nico Nossa Senhora de Fátima Cl.
N. 522.807 - C N I - Consórciafr
se 1.
Nacional de Imóveis CN I Consoo
33 --- Art. 117, n° 4.
482.895 --- Correio da Semana Cl. 23.
N. 523.983 - Café, Bar, Restauram.. cio Nacional de Imóveis - Cl. 33.
N. 525.872 - Aquiles Tractor Bassi - Cl. 32.
N. 525.628 - Torrefação e Moa- Unipol - Unipol S.A. !Aquiles Tractor Ind. e Com. Ltda. - te e Pizzaria Boqueirão - Valquez
N.
Reigada - Cls.: 41, 42, 43 e 44 .. :- gem de Café Santa Terezinha - H.
.
Coaa'aio e Representações - Cl. 6. Cl. 6.
Soares -. Cls. 41 e 33.
N. 525.934 - Bom Apetite - Mu- Art. 117, no 1.
Registre-se com exclusão de forjas,
N. 524.953 - Orpama -- OrganiN. 464.630 Editorial Montes Claa
rilo Braun Ferreira - classe 32.
fornos, pontos gigantes.
N. 526.001 - Grifulvin Mc -. Mc- zação Paranaense de Madeiras - Or- roz - Editorial Claros Ltda. - ClasFril
Lanificio
SulN. 492.635
paina .- Organização Paranaense de se 32.
Neil Laboratories Inc -- Cl. 3.
riograndense S.A. - Cl. 37.
Madeiras Ltda. - Cl. 4 - Art. Hl,
N. 477.137 - Hi-Fi Clube -- ComN. 526.073 - Grasul - Ind. e Com. número 1.
N. 492.895 - Comando Rôdoviário
panhia Brasileira de Discos - Cl. 33
- 1 13 F lndústr:a Brasileira de Filmes Grasul Ltda. - Cl. 11. - Registre-se
N. 525.721 - Café e Bar Fabiano
com exclusão de arpões e valvulas saLtda. - Cl. 32.
Exigências
- Dr. Giannino Vilardi - Cls.: 41,
N. 514.707 - Corem Corema Miarias.
N. 526.143 - Sepol .-- Ind. e Com. 42 e 43 - Art. 117, n9 4.
Ind. e Com. de Máqinas Ltda. Termos com exigências a cunnniirr.
Café e Bar Brotinho
N. 525.724
de Paralasos Sepol Lida . - Cias. 11.
C. 10.
Dr.
Giannino
Vilardi
Cls.
41,
N.
388.687 --- Cota .S.A. ComerLaboNeopulmin
N. 515.987
N. 526.221 - Kawamura Cons- 42 e 43 - Art. 117, n. 1.
cio, Terraplanagem e 1 caieiras.
aatario Pelosi S.A. - Cl. 3.
trutora de Obras e Terraplanagem Ka
N. 525.726 - Café e Bar Iria N. 517.745 - Eclitôra Monterrey LiAlgopã - Ind. de wamura Ltda. - Cl. 16.
N. 516.977
Dr. Giannino Villardi Cls.: 41, mitada.
Cl. 41.
Cleos Vegetais Tupã Ltda.
N. 526.226 - Sempre - Companhia
N. 525.555 -- Balaciano fi Irmãos
N. 517.122 - Desenvolvimento e Monaco Vinhedos Ind. Com . Impor- 42, 43 Art. 117, n.° 1.
Limitada.
Emancipação - Rossine Camargo tação e Exportação - Cl. 42.
Marcas Indeferidas
N. 527.649 - Mica-Roll S.A. Ind,
Guarnieri - Cl. 32.
N. 527.352 Van-Tank - The
Têrmos:
e Comércio.
N. 517.223 - Fototese - Editora Goodaear Tire £.1 Rubber Company :Pototese Ltda. - Cl. 32.
N. 362.633 - Sandra - Ind. de
Cl. 39.
Expediente da Seção Legal
Cl. 36.
N. 527.951 - Banaboa - Ao Fran- Meias Acacia Ltda.
Ferodo
N. 517.516 - Ferodo
Kibon
N.
447.464
Bom-Beijo
ciscano Doc..s e Salgados Ltda.
Limited - Cl. 11.
Rio, 10 de maio de 1967
S.A. - Indústrias Alimentícias
N. 517.552 - Miro - Valdomiro Cl. 4/.
Cl.
41.
G uveia Ferrão - Cl. 21 - RegistreDesistência de processos:
I lu gni a Comercial Deferida
se coM exclusão de velocípedes.
N. 499.297 - Big Boy Drive In Fiação
Amparo (declara desistência
N. 517.624 Guarania Regência Bar e Restaurante Big Boy Drive in
do têrmo: 541.978 - Marca: Pasa) N. 517.802 - Construtora Maqueta Ltda. - Cl. 41.
Com. e Ind. de Bebidas Bertagnoli LiCon->trutoia Maquete• Ltda. - Cl.
mitada - Cl 43.
N. 504.661 - Emblemática - Arte- Anote-se a desistência.
Fação Amparo (declara desintência do
517.900 -- Bar Kasinos -- Dr. 15 e 33 - Art. 114.
fatos de Couros Andorinha Ltda. têrmo: 541.979 - Marca: r'rsa)
-- Cs.: 41. 12 e 43.
Cl. 36.
Nome Civil Deferido
Tecidoski
N. 518.564 -- DV1
N. 505.214 - Mundo Artístico - Anote-se a desistência.
Fiação Amparo (declara de!-:•:.'"acia
Itda. - Cl. 29.
Dr. Modesto Farina - Cl. 32.
do têrmo: 541.981 - Marca: riza'à
N. 493,795 - xmobiliária Rio VerN.
510.330
Etna
Instituto
FiN. 519.016 - Coral - Borges, Cor- de Ltda. - Imobiliária Rio Verde Lisioterápico Etna Artigos de Toucador - Anote-se a desistência.
a 8 Cia. Ltda. - Cl. 41.
mitada .--- Art. 109, n° 3.
Ltda. - Cl. 38.
Ep Economia e ProN. 520.035
A rt t oMo Ferreira da Silva
N. 511.335 - Brasilux - Brasitex
Nome Comercial Deferido
Tenros co nexigêndas ri cumaria:
Polimer Inds, Químicas S.A. - Ciasas-- Cl. 32.
N. 521.915 -- Ferodo - W Recchi
se
48.
N.
543.096 - • ToyN. 311.307 - Equipan Equipamenaa- Cl. 1.
N. 514.713 - Corema - Corema
tos Gerais Ltda. - Equipan EquipaN. 522.534 - Sonomatic - Indús- mentos Gerais Ltda. Art. 109, nú- Ind. e Com. de Máquinas Ltda. - Expediente da Seção ao .T enn4orim.:2
Cl. 16.
••
e Licença
trias Reunidas Max Wolfson S.A. - mero 3.
N.
516.206
Tribuna
Socialista N. 459.326 - Produtos Alimentícios Antonio Cassimiro da Silva
Cl. 8.
- ClasRio, 10 de maio de 1967
Regi gre-se coai exclusão de cronome- Excelsa Ltda. - Produtos Alimentícios
se 32.
tros,
Excelsa Ltda. - Art. 109, n9 3.
N. 516.978 - Almanaque de Uni Transferências e alterações do nome do
Prisma - Jorge VilN. 523.328
N. 477.320 - Produtos - Químicos banda
- Marcilio Alves - Cl. 32.
- titular de processos
•
brinho - Cl, 36.
Nilti Ltda. - Produtos Químicos Nilú
N.
517.196
Santa
Izabel
Com
Foram
mandadas anotar nos procesN. 523.952 - Esperança - IVIarce- Ltda. - Art. 109, ri' 3.
N. -498.096 Irineu Hydramático panhia de Oleos Vegetais Santa izabe sos abaixo mencionados as segu:ntas
orta Esperança Ltda. -- Ck, 4.
transferências e alterações de nome do
N. 524,646 - Orlando,- Cerealis- S A. Irineu Hydrarnático S.A. - Ar- - Cl. 41.
N. 518.508 - Itatibense - Texti titular de processos:
ta Orlando Ltda. - Cl. 41 - Regis- tigo 109, n° 2.
Itatibense Ltda. - Cl. 23.
W. A. Andraus
Vivil A. Müller Es Co. (na alteraN. 501.725
treafe com exclusão de vinagre.
N. 523.833 - Ideal -Bar e Café ção de nome da marca RTN:Revista BiográfiLa ¡Cia. Ltda. - W. A. Andraus Es Cia.
N. 524,666
Ideal Ltda. - Cl. 42.
mita, registro internacional ri 44.142.
Brasileira - Dayse ç.lentieiro, Manoel ¡Ltda. - Art. 109, n° 3.
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e marca Viril, toando" int. a9 51.011a): N9 548.011 - Ind. e Com. de PerCalçados Naomi S.A. Ind. e
fumes Nortier Ltda.
inércia (as alteração de nome da mar- N9 548.235 - Stromag
FricçOes
e Acoplamentos B.A.
ca Numa a' 198.599).
Abrasivos e Polidores Semeai S.A. NO 548.501 - Herculano 11. 3an::
(nst alteração de nome no titulo Pab. domo.
Olga n9 209.073).
N9 548,530 - Rosnar & Filhos LiRhodia Ind.,. Químicas e Teateis S.A. mitada,
(transferência para o seu nome da mar- N9 548.531 - Imobiliária Natiman
Ltda.
ca Madson n9 280.946).
Com. de Fumos Menta Ltda. (truta- N9 548.537 - Moacyr Rather.
ferenciat para o seu nome da marca Pi- /49 548.538 - Moacyr Botta.
2419 548.582 - Transportadora Trans
menta - n.9 270.473).
Ltda.
Labs, Goulart S.A. (transferência tudo
149 548.583 - Transportadora
para o seu nome da marca Q11(1111'14. Transtudo
Ltda.
taurino 345.386).
N9 548.584 - Transportadora
Labs. Goulart S.A. (transferência Transtudo Ltda.
para o seu nome da marca Quimbi - N9 548.829 - Itecuperadora de V1tenso 357.586).
rabremin Ltda.
Beznoreira Cia. Nacional de Utili- N9 548.682 - Vinícola Nau sem
dades (na alteração de .nome no titulo Rumo S. A.
Beraor térrao 373.703).
N9 548.718 - Artefatos de Metal
Abrasivos e Polidores Seracchl 0. Delta Ltda.
A (na alteração de nome na marNo 548.749 - Aluizio Pimenta] de
ca Seraccbi. Urna° n9 430.632).
Com arco .
Jaridaaon Eletrôhica Ltda. (transN9 548.1133 - RIU) Hashimoto.
ferência para o seu nome da marca
N9 548.839 - Moto Peças Ediwal
Zephir - termo n9 461.877).
Ltda.
António Machado da Ponte (trans- N9 548.842 - Alves Si Aguiar Liferéne.la para o seu nome da mar- mitada.
es, Principa Imperial - termo núN9 548.843 - Alvas & Aguiar LImero 463.488).
mitada.
Ciba Societe Anonyrae (transfe- N9 548.893 - Carlos Rudiar Ciargência, para o seu nome da marca cia.
NO 548.840 - Modelo - Peres &
Talleptal - terra° n9 464.098).
heo,$), i-rala e a,ampo - Aaoração Illafmnello - Chisne 18 - Clichê puLtda. (transferência para o seu no- blicado em n-o-e2.
Me da marca: Adoração - termo N9 548.831 - Líder - Ortolani &
n9 508.867).
Cia. Ltda. - Classe 33 -- Clichê
Cantina Surrento S.A. (( na al- nrIllicado em 11-10-62.
teramto de nome na marca: Can- N9 648.896 - Tropical - Osivaldo
tina Sorrento - termo n 9 518.657). A/uri:ato de Souza - Classe 33 taba, Goulart S.A. (tran.sferen- Clichê publicado em 11-10-62.
ala para o seu truame da marca
EXPEoIENTE DA SEÇÃO DE
Dig Plg - termo n9 522.609).
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO
Labs. Goulart S.A. (transferênEXPEDIÇÃO
cia para o seu nome da marca Reg
Met - termo n9 523.871).
RIO, 10 DE MAIO DE 1907
Nelson Araújo (transferência para o seu nome da marca Magano DIVERSOS
termo n9 524.955).
Nelson Araújo (transferência pa- Imp. Indústria e Comércio de Pera o seu nome da marca: Magano nas e Acessórios Ferrnag Ltda. (junto
-- termo n9 524.950).
a. patente mod. utilidade no 4.2321.
- Peça prorrogação para o 2 9 qtlinEXIGÊNCIAS
• qiiéniO.
Termos com exigências a cumprir:
Exnediente do Serviço
Cooperativa Agrícola de Cotia code R A,:ennão. Informação
operativa Central (junto ao registro
no 205 128),
e Expedição
Nylok S. A. Ferragens e Ferraánentaa (junto ae termo numero
RIO, 10 DE MAIO DE 1961
455.793).
Ind. de Saltos eichmidt SociedaDIVERSOS
de Anónima (junto ao termo número 503.239).
FMC Corp. Minto ao ti' 377.244).
Lab. Pelos! E.A. (junto ao ter- - Faca-se apostila.
Zno n9 524.147).
Irmãos V itale Ind. e Com. Ltda.
.Anchor r3 Brasil "anda. Parmaceu- (Mato ao termo no 173.7/31. - Inticaa Litnitada (junto ao termo ml- deferido face a informação supra.
mero 524.177).
N9 794.518 - E. P011 gora .8: Co.
Rodrigues & Gonçalves Ind. e Cofia.
Inc. - Arnuive-se.
(junto ao termo n9 524.180.
149
194.893 - Com.e Ind. de MitCruz St Mota Ind. e Com. (junto
nuinas
Pensotti
Limitada.
- Arquiao termo n9 524.10).
ve-se.

Expediente da Seçai
de Exame Formal de Marcas
RIO, 10 DE MAIO DE 1967
EXIGÊNCIAS

Processo e termos com exigências
a cumprir:
Companhia Industrial e Comercial
Brasileira de Produtos Alimentares
(Junto ao registro n9 275.482).
149 504.914 - Américo Bighetti.
N9 548.823 - Alexandre Filé.
N 9 548.547 - Comércio de Materias n 43-et Construcõas Águia dos AnOs Ltda.

EXPEDIENTE Ima Drnsaza
E SEÇÕES, REPUBLICADOS
RIO, 10 DE MATO 1)11 1987
'Marcas Deferidas
N9 471.094 - Branca de Neve Taraainha Menezes Cunha - Cl. 41.
N9 506.569 - Zihna Firmino José Nunes - Cl. 41.
Titulo de Esiabelecimento Deferido

N9 504.663 - Piratininga- "FUnp.
Piratininga Limitada - Cl. 83 Art. 117, n9 1.
N9 505.092 - Casa no 1' iirs -

Abdel Rahim Muhd Abdel Rahim

Classes 12, 22 e 24 - Art. 117, nú

Bardina & Filhos Limitada (aposte
çáo ao terra° n9 105.186 - marca;
Ben Hur).
Antonio Tucci. (oposição
Termos com exigências a cumprir: aoRaffaele
tênis° n9 765.815 - titulo: ResN9 504.697 - Frigorifico Morandi taurante
Caprit.
8. A.
Diversos
Probios Sociedade Anôn ima (opa.,
sição ao termo n0 763.190 --- marca:
N9 423.819 - Eugênio BIa. - Problo-Cê).
Arquive-se.
S 43o Paulo Alpargatas Socith-de

mero 1.

Exigências

-

Anônima (oposição ao ténue :dane..
ro 765,609 - marca: Colômbia).
São Paulo Al pargatas 13.A. (tipos!NO 547.207 - Titulo: Internacional cão ao termo n9
764.993 - marca:
Pinturas e Instalações - Internacio- Teco-Teco).
Retificaçdo de Cliché

nal e Instalações Ltda. - Cl. X/ - São Paulo Alpargatas 8.A. (opoCliché mblicado em: 28-9-62.
sicão ao termo n9 764.938 - marca:
N9 547.394 - Titulo: Transtainer Kaliotex).
Trananortadora
Transtudo
Ltda.,
-- Cl. 33 - Clichê publicado em: ABC Rádio e Televisão Sociedadee
Anônima (obosicão ao termo número
1-10-62.
760.845 - marca: Canarinho).
Erlitetra Abril Limitada (oposição
XXPEOIENTE DAS DIVISORS
ao termo n9 764.260 - marca: Dona
SESSÕES REPUBLICADOS
de Ca v a Moderna).
RIO. 10 DE MAIO DE 1907
Conmanh i n Tattbaté Industrial (opa
Marcas Indeferidas
sina° ao térmo n o 762.387 - marca:
Canarinho).
N0 515.581 - Dimaco - Dimaco Comnanhla Vidraria Santa Marina
Distribuidora de Materiais de Cons- (opoa1 n6n no térmo 1)9 765.408 - martruções "."tda, - Cl. 10.
ca: 144SM).
Mirnbel Produtos Alirnenticios SoTitulo de Estabelecimento Indeferido
rna:Int% Anônima (oposieão a ter.
mo:
'765.784 - marca: Divina).
..N0 508.982 - Conrinco, Cia. de
Cara Maltes Pa pelaria e Livraria
Promocões Industriais e 'Comerciais Socie(
i sd o Anônima (o posição no tér- entrinco. Ci a. de Promorões In- mo no
740.330 - marca: O Paratso
dy-ti-laia e Comerciais - acuses 16 da Sorte).
e- 33.

3o1 4 rnode Pou pas Sociedade Anônima (oposiello ao termo n 9 764.420 Divore).
Fernando Garcia Gnocchl (no peIrmana Santiago Si Cia. Ltda.
didn de -ancelamento de seu preposto José Pereira de Noronha). - De- (onosicão ao termo n9 766.544 -.
marca: Patinho).
ferido.
Irmos Santiago Si Companhia Li.
rnitarin ((meninão no térnio numera
N O TICI Á RIO
7.641 -- marca: Patinho).
Societe St. Raohael (oposição ao

Diversos

Oposições

fsrTn,, 767.152 - titulo: San Ranhael
Irnôveinl.
Comnanhia de Claarros Souza, Cruz S .In iete St. Raphael (opastrSo 110
ronosicito ao térmo no 783.067 - térmo n o 767.153 - título: San Ram o na: clork+l,nmatatn
phr, el Imóveis) .
Roberto Cabral & rompanhia Limitada rono c iefin ao Virmo n o 743.734
O pooicdcs
Comercial).
Super Test S. A. Ind e Com.
Tod o . VII/ares Sociedade Anônima
ronoaieg n e., térino no 763.316 - (opoente do termo n9 128,992 - Priv.
,11 ,4 5ropftf.4,.
de Tnv. Bomba conibustivel).
liTononl p vt Ind. e Com. Ltda. (mo Orniex S. A. Orennineão Nac/0-•
in4in . 11 têm) n9 763.839 - marca: no! de Imnor,ação e Fxoortação (Mie
ente do tecto n: 128.297 - lvi. de
lvrnnonIanl.
rmo rttitidade: Nova Cérula para ° arraToronl 'Nvorecki (onodeho ao te
• 76a.94,9
oroo n: Saúde e Contar- ias).
Manufainra Goldthere Ltda. (mof' r r""6 TA da Vida).
('ate. Tt q r p Restvorante Orara do ante do termo Ir, 132.737 - Modélo
" *nfo Limi tada (ralosieão ao termo Tnd.: Nay° tipo de narneira contra
artman)
marca: Chim do Vitt()) . chuva, com ou sem zíper).
Met Cr 4 s16v5o Cia. Nacional de
D.F. Vasconcelloa S. A. óptica
'Sn oTrroa (Inala ronosin ho ar, térmo merantea de Attat Precise° (opoente
n9 755.058 - marca: São Cristóvão). do termo no 135.532 - Priv. de $nv.:

lacei Imóveis Adm. e (1om. Ltda. Anorfetanamento em marcha lenta
ronnsinho ao térrn o: 784.381 - titu- automática).
la : Tara Bainha Cnnatruterra).
Plásticos Plavinil Sociedade Anemia.
(onoente do termo n9 138.492 Viaeão PvtrAla Ltda. .onosicão ao
"-mo n o 76(1.640 - nome comercial: Priv. de Inv.: /evo dispositivo para
'monge, Ystrels. Ltda. Transportes Co- ~elixir faixas em tecidos, papel,
latIonal
plásticos e outros).
Vlacão Estréia Ltda. (orsatiefin ao General Electric Sociedade Amônia
Sairmo n9 760.841 - marca: Etrela). mia (amante do termo n9 138.785
Pirtimides Enganharla e Conatru- Priv. de Inv.: Aperfeiçoamentos era
s rant Teala. fomenta° ao termo Mime- chave de ondas para aparelhos radio.
fónicos em geral).
s', 7r7- 881 - marca: PirOmidel .
limo Aleyr fluas (o posição ao te:r- Indústrias Aliberti Sociedade Anda
rno n• yee.C57 - nome anwercial: alma (opoente do termo n9 139.481
ennani temp - Ltda. Consultores de - Priv. de Inv. •. Botão pare objetai
Rmnelisasl.
de vestir e similares).
limo Alearr Bua (opoalcão ao terDe Milhe Comércio e Indústria da
mo no 768.058 - marca: Consul- Roupas
S. A. (opoente do ternio
ta...ao .
154.441 - Modelo Industrial: Uma
Ilmo Anayr Buas (oposição ao ter- configuração de saco ou inat]lacre
nan nr 703.23 - título Consultem') cara acondicionamento de peças In&
limo Maar fluas (o posição ao ter *imas do vestuário feminino).
o n9 76 14 .0 8 0 - marca Conaultemn) -m
Duracour S. A. Indústria e Comera
Mercantil e Industrial Fernaudes ^fel (nnoente do termo n9 153.906)
S. A. (oroelrlin no tArmo n° 764.303 Modelo Ind.: NOTO modelo de ,Noiado
-- marca: Malovonese),
para calçados) c

r
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veículos automotorizados . — de Ar- — Clichô publicado ein 5 de "outubrd
mindo Lopes de Carvalho e Andras de 1962.
N9 548.304 — Brummel -- ConfecBoes or — Pontos publicados vá' 19
Têrmos:
de abril de 1967. — Fica retificado. ções Brtuntnel Ltda. — cl. 23 — Cli,N 9 159.984 — Priv. invençãA: Mi- o titulo.
ché publicado em 5 de outubro dê
cavaquinho, violák guiniaturas
1962.
tarra, ou outros instrumentos e resRetificação de Clichés
N9 548.830 — Líder Ortolanl
pectivo processo de fabricação — De
Companhia Limitada — cl. 4 — CliPontos publicados em 19 de abril de
N9 548.424 — Polisar — Synteko chê publicado em 11 de outubro de
Ind. de Plástico Mimo Limitada. S. A. Com ., Imp. e Exp. — tiasse 1962.
1867. — Fica retificado o n9 do têr- 46 — Clichê publicado em 5 de ouN9 509.219 — Eberm Max Ebertubro de 1962.
*no.
hardt — cl. 11 — Clichê publicado
em
6-11-61.
N9 548.358 — Symphony Pops OrN9 179.182 — Desenho ou mod.
N9 510.716 -- Basilissa — CompaIndustrial: Um nôvo modêlo de indi- chestra — Nilo Santos Pinto --- cl.
cador urbano — de Ivan de Campos 33 — Clichê publicado em 5 de ou- nhia Tetxil Santa Basilissa — cl. 37
— Clichê publicado em 14 de outuGuimarães — Pontos publicados em tubro de 1962.
19 de abril de 1967. — Fica retificado
N9 548.158 — tjtilit — Utilit Ltda. bro de 1961.
Q título.
cl. 31 — Clichê publicado em 5
N9 525.521 -- Argon — Argon Com.
Ind. e Imp. Ltda. -- classe 6 —
N9 183.725 — Priv. invenção: Dis- de outubro de 1962.
N9 548.248 — Polijarra — Ind. e Clichê publicado em 15 de março de
positivo eletrônico para automatizar
a ligação de luzes altas e baixas em Com. Polijarra Limitada — cl. 24 1962.
Retificação de Pontos

•

e

N9 532.358 — Sonisa — Sonolite
Industrial Sociedade Anônima — el.
28 — Clichê publicado em 23 de maio
de 1962.
N9 532.357 — Sonisa Sonolite
Industrial Sociedade Anônima — el.
17 — Clichê publicado em 23 de maio
de 1962.

N9 532.176 — Farval — Eaton Manufacturing Company — classe 21 —
Clichê publicado em 23 de maio de
1962.
Eaton MáN9 532.175 — Farval
nufacturing Company — el. 6 —
chê publicado em 23-5-62.
•
N9 532.173 — DUMO — The Doriron Company Inc — el. 11 — Clichê publicado em 23 de maio de 1962.

ARQuivos
.

DO

.

DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES

, MINISTÉRIO

•

Repositório de doutrinas, decisões administrativas,
pareceres; acórdãos dos tribunais judiciários. elaboração legislativa, legislação. acompanhado de índices
analítico . e alfabético . Publicação trimestral,

Preço: NCr$ 0,60
_

Números atrasados: O Departamento de Imprensa Nacional
.
tem á venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943,
exceto os números 1, 16, 80 e 81, já ergotados
A VENDA

.
.
,

Na Guanabara
Seção de Vendas: s Av. Rodrigues "TM/,i

Agencia 1; Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbo5lso Postal

....

Em Brasília

Na sede do

.

é

D.I.N

..

SISTEMA TRIBUTÁRIO, NACIONAL
LEI N . 3.172 — 23-10-196.
DIVULGAÇÃO N° 9n
,

..

PREÇO NCr$ 0,25

A Venda.
bla Guanabara
Agência I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues AlVes, 1
Atende-se s pedidos pelo Serviço rh Iteernbõlso Postal
Em Brasília
N
cio DIN

•
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'PÃTENTES DE INVENÇÃO
1
Publicar:ao rela de acórdo com o art.. 26 do Código de Propriedade Industrial:
ti 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo. começa. a correr t pruri para c deferimento do pedido, durante 30 dna,
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•n••n•n••11

TÊ.1.1M0 N.° 173.428
•
to se apoia uma segunda patRla pele fato de se reagir um com(5) que serve de tampa à p ri mei. posto que tenha a fórmula geral:
• De 31 de agosto de 1965
ra
podendo essa segunda Panela
Requerente ••• Alumínio Vigor
ser provida de um cone centra/
Ltda. — São Paulo,
X
Patente — Nôvo e original mo- (6) como as formas para fazer
a
delo de bule e cafeteira — Mode- bolos ou ter simplesmente o forO
lo 'industrial.
mato de uma panela convencio1
1 — Nôvo e original modelo nal e é também a panela (5) prode bule e cafeteira que se carac- vida de dois cabos (7) diame11.
teriza essencialmente por ser' tralmente opostos-e Provida tamna qual Y, X e Q são Suconstituída de uma base cilindri bém de um ressalto (8) e entrna
ra definidos, R é como supra
ca (1) de altura igual ao diâme- panela (1) e (5) fica um espaço defin"o, .mas pode também ser
tro provido na parle lateral de (9) livre, e ainda, sare a pa- tua grupo nitro, e Z é um grupo
bico (2) recurvado para cima e nela (5) se coloca uma tampa NH., NHO, ou NH C H, com uma
resina. permutadora de cationtes
a funilando-se à • medida que se (10)' que é de dimensões tais que de ácido sulfónico para formam
aproxima da , :extremidade e a também serve na panela (1).
um complexo de resina, efetuanÚt.1' Se (1) se estrangula brusca2 — Original modelo de pane- mto-se a dita reação em presença
mente para reaparecer em forma la dupla, de acôrdo com o nímio de um agente redutor quando ê
for um grupo NO2, mediante r.)
cônica (3) de maior altura para p recedente e tudo conforme subs- que se reduz o dito grupo NO2
tancialmente descrito, reivindica
na extreinidade . superior formar do acima, e pelos desenhos ane- num grupo NI12.
uma aba (4) cilíndrica onde se sos de caráter demonstrativo e
2 -- O processo de acôrdo com
encaixa 1.1111a tampa (5) dividida não limitativo.
o p. c. 1, caracterizado pelo fatc
CIO secções ou ressaltos (6) oro
de se hidrogenarcatalltieamente
comiasin que tenha a fórmuVicia de puxador cônico (7) mie
PATENTE N." 70.729
la geral.
material isolantes e na parte la
De 30 de Mitubro de '1961
tema] parle (3) se fixa no)
.C»1)
Wallace
Tiernan, inc — Esmeio de rebites um cabo (9) de
•
tados
Unidos
da
América.
nniterial isolante fixo a umSit
Ca
Titulo
Processo :ie obtençã,
porte '(8) de alumínio por meio
de p arafuso tendo tal cabo o fo-- de uni nôvo complexo resinoso
ma to a na tôniico para permitir - Privilégio de invenção.
a d ap tação das mãos, sendo a
Pontos característicos
tan.pa de cAr azulada ou •!ourada
1 — Um processo de obtença..
011 outra diferente da côr pra
de
um rióvo complexo resinoso
tenda do alumínio polido das ou
tendo, a fórmula geral:
iras partes.
2 — Nôvo e original modele
de bule e cafeteira de acôrdo com
na qual 1:1 e, X SãO COMO definidos tto ponto 1, em presença de
o ponto precedente e tudo coa
uma resina permutadora de caforme substancialmente descrito
tiontes de ácido sulfônico.
reivindicado acima e neto ¡line3 — O processo de acôrdo com
nho anexo.
o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo
fato de se hidrogenar catallticamente beta fenil alfa alfa dimetil'
TiRNIO N. 162.056
alfa nitro etano em presença de
uma resina permutadora de ca•
De 29 de abril de 1964
tiontes de ácido sulfônico.
RD,
4 — O firocessode acôrdo com
Requerente — Alumínio Vigor
e ponto 1 ou 2, caracterizado
Ltda. — São Paulo.
pelo fato de se hidrogenar caTitulo — Original modelo de
tallticamente 1 fenil cloro 2 metil
tia
qual
Y
é
um
grupo
fenila
ou
panela dupla. — Modelo de uti2 nitro propano em presença de
um grupo cicloalifático satura- uma
lidade.'
resina nermutadora de ca.
1 -- Original modelo -de panela do, tendo 5 ou 6 átomos de car- t iontes de ácido sulfõnico„
dupla, que se caracteriza essen• bono, R é um átomo de hidrogê5 — O processo de acôrdo com
cialmente por ser constituída por nio ou halogênio ou radical al- o ponto 1, caracterizado pelo
uma panela (1) provida de dois quila inferior, alcoxi, amino,
fato de se reagir N 'formil 2 fecabos laterais (2) diãmetralmente 3,4 metilenodioxi, X é um átomo nil t butilamina com uma resina
opostos. e, próximo li sua borda de hidrogênio ou halogênici, Q é perínutadora mie cationtes- de ácium radical aralquila inefrior araisuperior forma-se um ressalto quita, ou arila, e sy é uma
do sulfônico.
(3) nara fora seguido de uma sina permutadora de cationtes
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro
'aba (4), sendo que nesse ressal- ácido sulfônico; caracterizado de 1964.
mie

•

TÈ,RMO N." 183.989
De 25 de outubro de . 1906
Requerente — Conservas ;",o.
queiro S. A. — Estado do Rio
de Janeiro,
Título — Patente de invenção
Nôvo processo de preparação
de pescado em geral, especialmente sardinhas:, compreendendo
operação de cozimento, salmouragera e desidratação por via úmida em ambiente de vapor saturado.

Pontos característicos
1 — Mv° pl'ocesso de prepa•
ração de pescado em geral, especialmente mmcli ribas, Com preen•
dendo operações de cozimento,
salmouragem e desidratação por
vi a úmida em ambiente de vapor
saturado, caracterizado pelo fato
das operações fundamentais de
preparação de conservas, ou seja,
o cozimento, a salmoriragem e a
esidratação, se p rocessarem con•
secativa e continuadamente
câmaras labirinto de vapor saturado com produto alojado nas
embalagens definitivas.
2 -- Nôvo processo de preparação de pescado em geral, especia l mente 3nrd1nhas, , compreendendo operações de cozimento,
saimouragem e desidratação por
via úmida em ambiente de vapor
saturado, caracterizado de acôrdo com o ponto 1, e ainda neto
Fato do produto, cm movimento
uniforme e controlado permanecer sob a ação da operação correspondente durante o tempo neces,ário, isto é, pelo fato de ser
cozido, salgado e desidratado em
(malquer contacto com o ar exterior, em movimento continuo e
ininterrupto até a operação final.
3 — Nôvo j5rocesso de prepa.
ração de pescado em geral, es pecialmente sardinhas, compreendendo operações de cozimento,
salmouragem e desidratação por
via úmida em ambiente de vapor
saturado, caracterizado de acôrdo com o ponto 2, e ainda pelo
fato de compreender a passagem
dc) produto através da câmara
inicial, de cozimento, mantida em.
condições ideais de temperatura
estabilizada em tOrno de 90°C
através a injeção controlada de
vapor durante um tempo adequado e sensivelmente próximo de
40 minutos, em movimento continuo cm direção . h câmara de
salmouragem, e, desta, para a cãmata de desidratação.
4 — Nôvo processo de preflaração de pescado em geral, especialmente sardinhas, compreendendo operações de cozimento,
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Publicação feita de actirdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicação de qus trata 3 presente artigo, começará a,correr •o prazo para o deferimento do pedido, durante 38
poderão apresentar suas oposições ao Departamento • Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

salmouragem e desidratação por
via , úmida em ambiente de vapor

saturado, Caracterizado de acôrdu
com o ponto 3, e ainda pelo fato
de, atingido o ponto de cozimento desejado, o produto penetrar
na câmara de salmouragem, sem
areração do meio ambiente, processando-se o salgamento • ade- quado, sob a ação de uma 'salmoura permanentemente filtrada,
regenerada e mantida- em tempe-

•

•

raturá próxima de 35°C, estando
o produto ainda em movimento
continuo e ein' direção as ama..
ras de desidratação.
5 — Nôyo processo de preparação de pescado em geral, especialmente sardinhas, compreendendo operaçõ°s de cozimento,
salmouragem e desidratação por
via úmida eia ambiente de vapoi

do com o ponto 4, e ainda pelo
6 — Nôvo processo de preparafato de completado o salgamento,, ção de pescado em geral, especi1
_ produot atingir a câmara -de almente sardinhas, compreenden-

saturado, caracterizado de • acôr-

atingir o mció inferior.

sacagem, sem interrupção do movimento, na qual é. desidratado
durante cerca de 20 minutos poi
via úlnida sob tempCrautra próxima de 80'1: mediante a injeção
regulada de vapor, e continuanilo'
em ' seu movimento uniforme até.

do operações de cozimento, salmouragem e desidratação por via
úmida em ambiente de vapor . saturado, caracterizado -de acôrdo
com o ponto 5, e ainda com o
st.bstancialniente descrito no presente relatório e reivindicado por
Seus . pontos ' característicos.

REFORMA ADMINISTRATIVA
DIVULGAÇÃO N. o 993

PREÇO: 'NCr$ 0,50

A VENDA
Na Guanabara
Agéncia 1: Minisfério da Pazetida
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Atende-se e pedidos pelo Serviço de Reerabôlso Postal
Em Brasília

Na sede do DIN

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
DIVULGAÇÃO N' 981
Preço: NCr$ 0,25

A VENDA
Na Guanabara
Agència I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN
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Publicação falia de acordo ama * art. 130 do Código da Propriedade Industrial Os data da publicação começará
a correr e prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante arem prazo poderão apresentas sua, oposi56e5
OsPartatuouva
Navionat de Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a ooneetuão
registro requerido
Termo ti.° 770 .177, de 27-9-66
Indústrias Químicas Carselwill Ltda .
São Paulo
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona
ácidos, acetatos, agentes quimicos pae'd
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose: água-raz, al.
bumina. aailinae; alumen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó,
cs.‘oniaco, anti-incrustantes. anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos para galvanização.
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose, chapas totográlics-...s composições, ex.
tIntores de incêndio. cloro, corrosivos.
cromatos, corantes, creosotos; descoram
tes desLiicrustantes. dissolvente: emul•
sões fotográficas, enxofre, ater. esmaltes, eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores. fluitriais, fósforos industriais, tluoretos,
fundentes para solda; g alvanizadóres
dos para freios, formol tostatos indusgelatinas para fotografias e pinturoe.
glicerina; hidratos, hidrosultitos; imper.
meabilizantes, ioduretos lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitra
tos, neutralizadores, nitrocelulose; pro
oxidas, oxidante, óleo para pintura ólee
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industriai, papéis he.
llográficos e prellocopista, películas sen
eiveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa
pós metálicos para a composição de tiatas, preparações para totogralias, produtos para n:quelar. pratear e cromai
produtos para diluir tintas. prussiatos
reativos, removedores., sabão neutro
cais salicilatos secantes. seneibilizantes.
sililatos, soda cáustica, soluções quitnicas de uso industrial, solventes. solta
tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes
construções, decorações, couros, tecidos
fibras, celulose, barcos e veículos. tala'
industrial. aunar,. vernizes, zarcão

Teimo n.y 770 . 182, de 27-9-66
jesuino António D'Avila
São Paulo
•

Termo n.° 770.187, de 27-9-66
Itaquera S. A. Crédito imobiliário
São Paulo

DIO PAULISTA
SoPauio-Oapital
VALSA DA SAU
DE

ITAQUERA

Termo 11.° 770 .192, de 27-9-66
Adeil Seve Azevedo da Fonseca
São Paulo

—atsse
Para dista uuir.. Almanaques, agandaa„
anuários, álbuns inspressos, boletins, cal
tálogos, edições impressas, revistas, órClasse 33
gãos de publicidades, progra [nas radioTitulo
Classe 3'‘
fónicos, rádio-televisionadas. peças :ca..
Para distinguir: Almanaques, ag.mdas.
Termos os. 770.188 e 770.189„ de
trais e cinematográficas, program as
anuários, álbuns impressos, boletins, ca. ' •
27-9-66
circenses
tálogos, edições impressas, revistas, CÁ[taquara S. A. Crédito Imobiliário
gãos de publicidades, programas radioSão Paulo
Termo n.° 770 . 193„ de 27-9-66
fónicos, rádio-televisionadas, peças teaMiluna• Engenharia Eletro Mecânica
trais e cinematográficas, programas
Ltda.
circenses
São Paulo
Termo u.° 770 .183, de 27-9-66
resumo Antônio
São Paulo
Classe 33
Titulo

ITAQUERA

Itid. Bras.

Classe 50
Biinetes de loteria, cabogramas. cartas,
cartazes, cheques, duplicatas, envelopes
etiquetas, faturas folhinhas notas promissórias, papel de correspondência,
placas recibos, tabuletas e veicuklos
publicitários
MIO PâTILISTA,
Classe 38
Para distinguir: Agendas, ações. blo:tos de papel para cartas, cartões, caClasse • 32
l endários, embalagens de papel e paPare distinguir: Almanaque.. agetalas n Ieláa envelopes, faturas, fichas, papeanuários, álbuns impressos, boletins ca, Ao, papel em tõlhas ,apólices, cheques,
tálogos., edições impressas, revistas, 6r duplicatas, debêntures, letras de câmbio,
gãos de publicidades. programas radio notas fiscais, notas promissórias, recifônicos, rádio-televisionadas. peças les)
bos e passagens
trais e cinematográficas programas
Termo n.° 770.190, de 27-9-66
circenses
Joffre Petean Indústria Farmacêutica
Termo n.° 770.185, de 27-9-66
Ltda.
Jesuino Antônio D'Avila
São Paulo
Termo n." 770 .184, de 27-9-66
Jesuino. Antônio D'Avila
São Paulo'

OALO 08 DA SAU
DADB
ajaulo-Capital

Xá,

asneira

noWn
3swo awaoUeâwn
Classe 8
Acumuladores, bobinas, condensadores,
dínamos, motores de arranco, interruptoras, disjuntores, controles, rclais, tios.
soquetes, lâmpadas de todos os tipos.
tomadas, carvões, indutores, fusíveis,
platinados, artigos esses exclusivamente
de eletricidade, transtormadores eletricoa
Termo n.° 770 .194, de 27-9-C6
Plastificio La Venetina Ltda.
São Paulo
-220A.
o2.1(Da..
Ciasse 11
Parinhas alknenticias e massas.
Termo n.° 770 .195, de 27-9-66
Tini El Meng
São Pa ti io

IYA POMA=

• <T,

aoiloira

Classe 48
Brilhantina, liquida e sólida
Classe 3
Tem on.° 770.179, de 27-9-66
Para distinguir os produtos e especiaTermo n.° 770.196, de 27-9-66
Mello
Mello
lidades que se seguem: Solução de iodt
Velovidros Oficina de Consertos e
a 2%, solução- !Ie glicose a 5% (injeColocação de Vidros Ltda.
São Oatilo
tável), solução de glicose a 25% e 50%
Classe 33
(ampolas), cloret ode potássio em amSão Paulo
Título
polas, bicarbonato de sódio (ampola),
CArg DUBOX
solução fisiológica 9/1000 (em frasco)
Têrmo n.9 770.186, de 27.9-66
~VIDROS.
Ind, Brasileira
soro glico-fisiológico (em rasco), sojesuino Antônio D'Avila
lução
anti-&oagulante
ácida
de
citrato
São Paulo
e dextrose, fabricação de reativos para
Classe 41
laboratório de microbiologia, parasitoCla.sse 1 4
Para distinguir: Café em grão, moído
logia e histologia, e solução de
Vidro comum, laminado trabalha
e torrdo
o
UROS DÁ 811.1
metiolato
eza Md= Et0 formas a prep
aros vido*
E
cristal p ara 'todos os fina vidro lados..
el'ernio n.° 770.181, de 27,9-66
Termo n.° 770.191, de 27-9,66
COO
02129
de metal ou campeai.
jesuino Antônio D'Avila
Gráfica Editôra Penteado Ltda.
:fies especiais: ampolas, aquários mas,
São Paulo
•
São Paulo
la deiras a/tnofe rires- bandeias cuba..
Classe 32
'as cadinhos cântaros cálices ceotrO
Para distinguir; Almanaques. agendas.
le mesa. cá sulas copos espelhos aod
anuários, álbuns impressos, boletins, caSAIR° D BAR—. arraclelras, pfrascos
VALSA DA SAUDAfôrmas para do ea,
tálogos, edições impressas. folhetos, lar.
"Ar4uss p ara f6rnos fios de vidro (mi,
3EIRO
nals, livros impréssos, publicações im•
Ind. Brasileira lfas g arrafões arcos globos. haste.
SoPeule-Capital
oréssas, revistas orgác de publicidade
!Renas lardinelris licoreiros mamnálni.
programas radiofônicos. rádio- televisto
"a. mantegueires pratos pires poetonados paras éestrni c e einernatogrâ fiem
Clas.;e 32
Classe 33
&Mas p aliteiros Dotes pendentes po.
programas ei retires •
Artigos da classe
Título
destais, saladeiras, serviços paro ca.

r 1634 •Têrça-feira 16

„

•.

Publioatao rst4 d adiado coes o art. 130 do CÓdigo

..(Ée:0:4;10

Maid 'ft0

,e.ropriadade

Pa..`",Olaí:O

,

1967

eç

a córrer o prazo da dd mai para e deferimento do pedido. Durante OMS prazo pOdorão apresentar Mia*, 0031 05ti ao .Dcparmaanto
Illintaaak-d,h Outonal da ~Matada Industrias, aguêlea gue se julgarem prejudicadas Ó= a aomiasitto da registro ireguirido
4711.1•

Nacos. saleiros. tubos. tigelas, traves,
Nas, vasos, vasilhames, vidro para viças, vidro para relógios, varetas
anidros para conta-gotas, vidro para
automóveis 'e para bara-brisas e
atearas
Termo n.° 770.197, de 27-9-66
Filtrot.cnica Instalações Para Tratamento D'Asua Lida
São Paulo
FILTROTECNICA INSTALAÇÕES
PARA TRATAMENTO IYAQUA LTPA.

Nome comercial
Termo n.° 770.198, de 27-9-66
Olpar Indústria e Comércio de
• Abrasivos Ltda
São Paulo

LP R
etuntisT ptt A

BASILÉID

Classe 46
Abrasivoa
Termo n.° 770.199, de 27-9-66
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.° 770.201, de 27-9,66
National Caabon d oBrasil S A.
• Ândústria e Comércio
São Paulo

11.

Termoà. ns. 770,206 a .770.209, de:
I27-9-66
Super Test S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

4 LKALINE
Classe 8
Baterias elétricas, pilhas elétricas, acumuladores elétricos, lanternas eletromagnéticas
Termo n.° 770.202, de 27-9-66
ABAM — Sociedade Assistencial Médico Hospitalar Ltda.
São Paulo

HOSPITAL E /TATERItTI DA DE A LWAN DER
--FUNDIU

Bao Paulo-Capitai

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 770.203, de 27-9-66
Kibaa
A. (Indústrias Alimaa"^Las)
São Paulo

Classe 2
Substâncias e preparaçôes guimicao
asadas na agricultura, à saber: adubos
adubos artificiais para o solo. álcalia
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos, cianamide de cálcio
torno adubo ' para o solo, defumadores
desinfetantes usadas na agricultura e
Classe 41
ai horticultura, escórias básicae para Para distiuguir: sorveta pasteurizado
adubos, essências para exterminar aniTermo n.° 770.204, de 27-9-66
mais e plantaa daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas. fertilizan. Fábrica de Escovas e Vassouras Sacy
Ltda.
Cs para o solo. formicida. guano irisetífirnos. massas para enxertoa, pastilhtfl
S
C
•
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo. preparações para des.
Imitbdria
8ramileir4
L
truir insetos. hervas e plantas dani
tabas, sais para fins agrícolas. sala pare
Classe 29
Pias borticolas. substâncias critaticaf Para distinguir: espanadores, eseóvas
para destruir insetos. !larvas e plantas
comuns, rôdos e vassouras
daninhas venenos contra a venntnit
Termo n.° 770.205, de 27-9-66
venenos para insetos e visgos
Sérgio Augusto Penna Kehl.
contra lagartas
São Paulo
Termo n.° 770.200, de 27-9-66
Bristol-Myers Company
Estados Unidas da Amarica

40 BID
elaces 3
Preparações armaceuticas para o trata
mente; de doenças sensiveis a terapia
antibiótica

11•61..•

Classes: 1 a 50
Sinal de propaganda

,
jarras, s maeliadinhas, molas 'para porta,
molas para vOezMnas, martelos. mar'reta, .matrizes, navalhas, puas. pás, pregos, parafusos, picõea. porta-gelo, aoseiras, 'porta-pão, .porta-jóins, paliteiros,
panelas, roldanas, ralos para pas. rebites, regackires, 'serviços de chã e café,
Serras, searotes, Sachos sacarrolhas, teSoaras; talheres, talhade:ras. torauezcs.
tenazes, travadeims, tens de ansme, torneiras trintos, tubos para encanamento,

nt41)tobT,4tA BRASILEIRA

Classe 21
Para clisanguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços. carros.
• lanes cauras-irrigadores, carros. carraças. carrocerias. chassis, chapas cir.
r.!- u!ares flora veículos, cubos de veículos,
rc,rrediços para veiculos, direção. desligadeiraa estribos, escadas rolantes, elevadora koara passaçeiros e para carga,
engatea para carros, eixos de direção,
ara -- aamteiras para Veículos. guidão.
'is, lanchas motociclos. molas.
,notocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas. aavioá ônibus, para-choques
pare-lamas para-brisas. pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicle.'
tas, reboque, radiadores para veículos
rodas para veículos, .seuins, triciclos, ti
rantes para veículos, vagões, velocipa
contróle do afogador
dea varetas
acelerador troleis. troleibus. varaes de
carros toletes para carros
Classe" 11
Ferragens, ferramentas de hada espécie,'
cutelaria em geral e outros artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
porta-facas, potes, puxadores receptáculos, saleiros, serviço de chá, taças,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros: brocas, bigornas, baixelas
barcleijas, bacias, baldes, bombonieres;
bules, cadinhos, cadeados.. castiaaa, co
lheres para pedreiros, correntes. cabides.
chaves, cremones, chaves de oarafasos.
omexões para eramaamento colunas,
caixas de metal para ortões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves' inglesa,
cabeções, canecas, copos, C?chepots.
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
,para de alimentos,
caldeirões, caOrolas, chaleiras, cafetelias,, conchas, coadores, distintivos, dobradiças, enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espumadeiras, formões, foices, ferro para cortar
aapian: ferrolhos, facas, facões, tecla
duras, ferro comum à carvão rrutraras,
funis: fôrmas para doces freios para
estradas de ferro, frigideiras, ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quadros,
gonzos para carruagens; insígnias., limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,

trilhos para portas de correr, taças,
travessas, turibulos, vasos, vasilhames
e verruma
Classe 8
Para distinguir instalações elétricas, artigos elétricos e eletrônicos para vaicu1 os: A
camu 1adores, antenas, baterias,
businas, chaves elétricas, chassis, dínamos, arãis, faroletes, iltros para motores, comutadores, elevadores, platiaa.
dos para veículos, luzes trazeiras para
veículos, lanternas, painéis de carros,
relays, reletores, sinaleiros, terminais
para baterias e velas de ignição
Classe 6 Para distinguir motores e suas partes
integrantes: Alavancas de câmbio, blocos, bielas, câmbio, cabeçotes, bombas,
diafragmas, cruzetas, cilindros, cubos de
placas de emberagens, dínamos, eixos,
geradores, motores, mancais para brocas, macacos, pistões, silenciosos, volantes de comando, velas de ignição
para motores
Tarmo n.° 770.210, de 27-9-66
Ednnon Costa Parcelo
Guanabara

Andio-Propaganda
Classe a3
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 770.216, de 27-9-66
- -rumaria Rezende Ltda,
Goiás
São Paulo

1Irdústria Brasileira
Classe 48
'ara distinguir: Perfumes, eisencias, ma.
*ratos. agira de colônia, água cla toucador. água de beleza, água de quino.
água de rosas. á gua de alfazema. água
,ara aarba. loc5es e tônicos Para cai
-abalos e para a pele. 'brilhantina. baa'mofina. "batons" o cosméticos. fixadores
,penteados petróleos, óleos am.a os
cabelo, crave rzauvera scente. cremes gordurosos e p omadas Para limpeza da
pele e "ma qui/age" depilatórios. &ao-torantes vinagre aromático, pa de arroz
talco perfumado ou não. lánis Para
a>stana e sobranceiras. prepanancia para
.anhelezar cilios e olhos. carmim Para
rosto e -para as lâbios gabão e creme
r; barbeai sabão amada perfumado
al não, sabonetes ianatricios PM só.
tosta ou liquido, sais perluxa-adua poen

r
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Publicação feita de aedrdo coa% o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo -de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas' nuas oposiçõea ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se juNarem prejudicados com a concezeão do regis 1To requerido
anhos, pentes. vaporizadores de pena- fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
me. escôvas para dantes:. cabelos. unhas
circenses
e afilo& saquinhos perfumado, prepara.
Classe 38
ma pó. pasta, Elquidoz • tijolos
ein ,
Papel e seus artefatos, livros não
para o tratamento das unhas disso!impressos
untes e verniaca. removedores da caiaaula, glicerina perfumada para os cabern
Têrmo n.° 770.223, de 27-9-66
t,00 e preparados para descolorir unha&
Prospect Sociedade Civil Ltda.
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
São Paulo
paro a pele
Termo n.° 770.217, de 27-9-66
Sotese" Sociedade Técnica de Administração e Seguros Ltda.
Guanabara

PROSPECV

'T èrmo n.° 770.227, de 27-9-66
Volnei Martins Be'
rdianabara

Tèrmo n.° 770.233, de 27446
Indústria e COMNICio Guarany S. a4;
São Paulo
•

Classe 33
Titulo
—
....wee•nn•52.
Termo n.° 770.228, de 27-9-66
Termo 11: 9 770.234, de 27-9-66
Inclústri ae Comércio Guarany S.
Tecnoprint Gráfica S. A.
São Paulo .
Guanabara
Classe 32
Um periódico

CENTRO MOFARREJ
SÃO 13Apt.o3

,Sociedade Civil Ltda.
Nome civil

.9tad~,

Térmo n.° 770.229
Indústria de Vinagre
Parand

dRRE MOFARRW
SÃO PAULO

de ni r file

Classe 32
Livros

AMARELO

Termo n.° 770.229, de 27-9-66
Hidrotermo Comércio e Representações
Ltda.
Guanabara

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tênmo n.° 770.232 ,de 27-945
José Graziano Ir.
São Paulo

soc ooNEP
Classe 33
Insígnia

—
Termo fa.° 770.218, de 27-9-66
Seguraut9 do Brasil S. A. Comércio e
Guanabara.

,

Undt:2tria

so

Class:. 42
Para dist:nguir combustíveis, Irbrificant; teu substâncias e produtos destinados ã
j Classe 41
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto
Termo n.° 770.225, de 27-9-66
gás metano, butano í propano, gás esa
Indústria de Vinagre Abragão Ltda.
garrafada, gás liquefeito, gasolina. graClasse 48
Paraná
cas lubr:ficantes, óleos combustíveis
Titulo
óleos lubrificantes. óleos destinados a
•<3
VERMELHO
iluminação
e
ao
aquecimento
óleos
para
AMARELO
Termo n." 770.237, de 27-9-66
cmerosene
e
amortecedores, petróleo
Instituto Biológico do Rio de ¡anel:3
Ltda.
nino n.° 770.231, de 27-9-66
Rio de janeiro
Usina Concha de Ouro 'Ltda.
São Paulo

LIM1T,E5'
Classe 33
Insígnia
Têrmos as. 770.220 a 770.222, de
27-9-66
Prospect Sociedade Civil Ltda.
São Paulo

PROSPECT_
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum,
instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tricla a espécie, acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, sóquetes, etc.)
aparelhos fotográficos, máquinas falantes, etc., discos gravados e filmes
revelados
Classe 32
Para cfistinottir Almanaques. agendas
anuários. álbuns im p ressos, boletins. ca.
Pilemos. edições im pressas, revistas. de.
gãos de publicidades, programas radio.

IND. BRASILEIRA•

Classe 41
Vinagre
Têm on.* 770.226, de 27-9-66
Indústria de Vinagre Abragão Ltda.
Paraná
BRANCO

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy. coaha4ue cervejas, fernet, genebra, gin, kutnel, licores, nectar, punch, pipermint, rhum
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados o whisky

Classe 3
Prrparados medicinais usados sob a fcm,
ma de poção, xarope, elixir,
pó. pomada, pílula, dr ágeO, ComPA9
mido, ampola, lavagem ou aupositar2a
—
Tèrmo n.° 770.238, de 27-9-66
Odhner —_
Técnica Lida,/
São Paulo

Termo n.° 770.236, de 27-9-66
Usina Concha de Ouro Ltda.
São Paulo

ODHNER

'CONCHA "DE Ótikij'''
IND. BRASILEIRA

VERDE .

Classe 41
Vinagre

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, binar, brandy conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel. licores, nectar, punch, pipermint„ Atum.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vertnouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

• 1NDDSTRIA

BRASILE1RÀ

k.:lasse 17
Para :bstinguir: Maquinas e instal2cae@
para escritórios em geral: arquivos cos
ra correspondência, almofadas para caia
rlaibcts, e para tinta, abridores de carini3
arquivoa, berços de mata-horrão, baniu
chas, cmietas para desenhos. cortactote0
de PaPei. carimbadorea. coladorea, ceed
toa de paptits e correepoudèscia. moo)
wripaamst, co5ea, denoNadiseso.
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Publicai:4o feita de ;disto .00in o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação conieçarfs
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Propriedado Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a eatIC...,ãO do registro 'regue:ri:2')
r4acional

e-Andores com minas, esecansos para
Mpis. canetas; ecquadros, espátulas. tu.
radores tusins. tichadores. titas para
maquinas, fichários, kichas para arqua
vos. gomadorca, grampeadores. gram.
peadores. grampos e ganches para es
critórios, godês, instrumentos de asara
ster e desenhar, lápis, lapiseiras, mo.
.7acabres, pincéis, máquinas e petrechos
para apontar lápis, maquinas de acarever somar e calcular. maquinas de
grampear, mapotecaa. papel carbono.
perturadore.s, pastas para escritórios
*aom fachos de metal, porta-tinteiros
porta-lápis. porta-carimbos, prensas
porta-blocos. prendedraes de papel, per.
cavalos, réguas. stencils, separactores
para arquivos tintas de escrever e
tiralinhas
Termo n.° 770.240, de 27-9-66'
Confecções Hidalgo Ltda.
Rio Grande. do Sul

•

rC))-

lhado, gusa temperado, gusa maleável, zados, goiabada, bananada, e ararnelas,
lâminas de metal, lata em Mira, latão chocolates, doces de leite, balas e bomem Rilha, latão em chapas, latão em
bons, biscoitos recheados
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
Termo n.9 770.255, de 27-9-66
magnésio, manganês, metais não trabaOficina Mecânica Zé Dekawe Ltda.
lhados ou parcialmente trabalhados, meGuanabara
tais em massa, metais esta:alados,
metais para solla, níquel e zinco
Termo n.° 770.250, de 27-9-66
Companhia Brasileira de Produtos de
Aço S. A.
Guanabara

Mt:Iplq0-%

Classe 8
Tubos de aço (eletrodutos)
Termo n.° 770.251, de 27-9-66
Renato Antonio Brogiolo
Guanabi ai

Pa'aaaaaP,Tatai.
Classe 36
Calças para homens e senhoras e
shorts
Termo n.° 770.249, de 27,9-66
Concentrados Nacionais S. A.
Guanabara

/ LÀ:kaufe,
Indústria Brasileira

Claase 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carrctas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques. carros-irrigadores, carros, cair-roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
zorrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, trontciras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para biaicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador. trole. , troleibus, varaes de
Termo n.° 770.256, de 27-9-66
Mayer do Brasil Máquinas Texteis
Ltda.
São Paulo

,alresa„,
."lasse 19
Patecu'. de ma dia, frangos, galinhas e
ovos

‘,,Siac53.'")."r17

Termo n.° 770.252, de 27-9-66
Classe
Sanha, gorduras alimentícias, martei- Roma S. A. — Revenda e Oficina
Mecânica de Automóveis ,
ga, margarina e óleos alimentícios
a
Guanabara
Termo n.° 770.2..'9, de 27-9-66
Nelson Zani
SP° P2ulo

1 i;\

r[,1

Df..iSTR I A BRASILEIRA
Classe 5
Rço em bruto aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, biaarize em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze
manganês, bronze em p6, bronze, era
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
taubalhado, couraças_ estanho brutc. ou
;parcialmente trabalsado, ferro em bruto
'Cm barra, ferra manganês, krro velho,
gusa era bruta ou parcialmente traba-

Termo n.° 770.258, de 27-9-66
Mayer do Brasil Máquinas Texteis
Ltda.
São Paulo

Ef\VZÏ\Yli-

O)

owo. r-,nes‘a.r2kr:

Nom ecomercia4
Térmo n.° 770.257, de 27;9-66
Mayer do Brasil Máquinas Tc-ateis
Ltda.
São Paulo

/
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Classe 6
Para distinguir máquinas tereis e suao
partes integrantes a saber: bobinacleiras, cardas, conicaleiras, encanatóriás.
espuladeiras, meadeiras, penteadeira
teares, torcedeiras, retorcedeirus e
urdideiras
Termos as, 760.260 a 770.264, de
27-9-66
,r ovem Guarda (Administração e Pua
ticipações) Ltda.
São Paulo

MU
ind Bras ol

G
• • Classe 6
Para distinguir máquinas texteis e suas
1
0_
partes integrantes a saber: aolanadeiras, cardas, conicaleiras; encanatórias
espuladeiras, meadeiras, penteadeiras,
Classe 33
teares, torcedeiras, retorceaeiras e
Oficina mecânica de- automóveis, comClasse 13
urdideiras
pra e venda de veículos em geral
Adereços de tratais preciosos
Termo n.° 770.259, de 27-9-66
inut;içõeà adereços de
Termo n.° 770.254, de 27-9-66
*p edras precioaas e suas imitaçõen, uena.
Globo S. A. Tintas- e Pigmentos
Indústrias e Comércio Mundial S. A.
nos de metais praciosos, semi-preciosos
.ça a Paia
'oernambuco
e. suas imitações, alianças, areia, altigos de kantnsia de metais praciaaoa,
balagandans de metais preciesos ou
GLO &MI
semi-preciosos bandejas de metnin
ciosos berloques de mau) preciczos,
3.mso
brincos de me:al precioso om semiPreciosos nules de metais preciosos,
-arteiras neta is preciosos, celwes
ia metais predosos ou serni-wecimos
Classe 41
contas de metais preciosos. czapas
16
Doces .1e frutas em conserva em ruas
aiosos, diamantes lapa Lidas, fia de aura
Para distinguir cal hidratada
sa, era calda. em compotas e cristali-

\\

o
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Târça-foira 16

A

07. SCV:L.
.(52çãa ES)

DE

Publiccvao Celta dc csesre csro O C.5s, LE3 do GCijo
cerca' o prazo de 63 dias paro o Ce2cri_=ta
datct ccs.Gcc çur,
Ucc:.'enalCo Lra1cdado
GL, à farc . , fivelas de maítás prado.
cies. caformiras de metais preciosas. fólas
fájra falsara lantejolas de metais
ti.droa, medalhas de metais preciosas
cerat-prees'orms c ruas iznItaçs., palito5
Cl?. curo pedzas preciosas para jóias, pe.
ceasi,preciosas para jóia, perdas
c inii:açCas de . párolas, pratos de me.
:saís preciosos, serviços de chã e de cati.5
de metais preciosos, serviços de licor
de metc! rreCIOSO. serviços de refrescos
de fruras de metal precioso. servlçus de
de metal ismecioso, serviços de caladas
sorvete:. de metal precioso, tolheres de
metais preciosos, tuributos de metal.
turmalinas lapidadas e vasos de
metais precicros
Ciasm 25
Para distinguir: Bibelots, cartões posr.aio, cartazes, displays desenhos artistica& decalcomanias, estatuetas, estam.
r3as, gravura& Figuras de ornatos. fotografias, imagens. manequins. maquetas,
obras de pintura e cartazes para decorações e para esmosiçÉio, projetos, mos.
truásios de mercadorias para
propagonelas
erese 20
Para dístir.guir: Artefatos de material
p'1‘stec: e de nylen: Recipientes tabriwdoe de material plástico, revestimeaCas confsseionàdos de sabst pmcias sair--; e vageta:s: Argolas açucarelran.•
crmr..çJcs para ócclos. tales, bandejas,
terlaS.

.7iztio e:e ' ,.;. 37

Ir A r---) A S
Wo,

5:3aec2J.:-..s c= O C,=;22
-7-'

coisas, carteiras, dopas, cabos
ycza ferramentas e utensílios. cruzetas,
.
wInos pum acondicionamento de ali(Je Lia:r,a1 plástico pare
•
coadores, coima. canecas, COO5:23, copas para álbuns c para Ilvsaa
cricea, cestos, castiçais para veias.
calmes para gualda de ibjetas, carnecima. coadores para chá, descanso para
1,-9-rataa. copos e copia:À:os de plásticaoe'
Classe 33
gera coraetes, ca:xinhas de plá.stici
Titulo
para sorvetes. culherinnas, pasinhas.
Termo n. 9770.256, de 27-5-6
garFinhos de plástico para sorvetes, forAdilson Pereira e Mozart Pacheco
minhas dt plásticc para sorvetes, discos,
/Uvas
embreagen de material plástico ernbaGuanabara
i2en,s de mater:al plástico para sorveras, estojos para objetos, espumas de
<i)•
reylen, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, tinis, fôrmas. para doces. fites'
para bolsas, !ocas, guarnições Quartilnições para porta-blocos. guarnições
ve ara Equidificadores e para .aate.d.ras
de U-aU-J e legumes, gcarnições de mc.
leria: pl:Istico para utensillos e ali:latos.
guarnições para bolsas. garfos, galeria!
1-,•,ara cortinas. ferro laminados, piásticos, lanche:ras, mantegueiras, malas
Classe .95
oriráis, prendedores de roupas, panadoSinal de propaganda
Ires de móveis, pires, pratos, palitei- —
mo, pãs de casinha, pedras pomes artiTermo n.° 770.267, de 27-9',-05
juan Ernesto granger el Co, S. A.
gos protetores para documentos, pieà Cgua. para uso domásüco,
Venezuela
• gazta-erzma, perta-riqueis, porte-notas,
portraurrentor placar, rebites rodi•
CC 1 1112u2es. suportes, sunortea pare
•saleirr! raboa. tiwelaa.
ampoias. tubos paro corá.
l'to ia t2terIn1
2• • •:•.-'r sa
:m si lb c,
,
1
II9•
Azeites comesiiveLa
•

MU G
95: a Pat-210Capel

•

CCalcci-,T_Tõ

Co

caras. colas a frio e colas são bebidas
Termo 1:-.9 77C.269, de 27.-:;35
Super Cineir-s
em outras classes, para bortmelta
A.
Guanabare
:mal:mas, pura marceneiros, para sapoteiros, para vidros, pasta adesiva para I,
r
mater:al plástico e :onera.)
Classe
c©[s'
Móveis em gerai, de metal, vidro, de
aço madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armáx:os,
Classe 35
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadar, acolchoadas para;
móveis, bancos, balcões, bancpsetas„j
Termo n.° 770.271, de 27-9-66
bandejas domicilia-as berço:2,, biombos,
Eli Lilly And Company
cadeiras, carrinhos para chá e cefd.j
Estados Unidos da America
conjuntos para dormitórios, conjurtcsJ
para sala de jantar c sala de visnae, •
conjuntos para terraços, jardim e. praia.:
1
conjuntoo de armár!os e gabinetw.cara
copa e cos!nha, camas, CEbi622, L
Classe 2
giratórias, cadeiras de balan:a, salccs
de rádios, colchões, colchões de mola:, Herbícilas usadas para unta: ervasj
daninhas • em colheita sagricolas
dispensas, divisões, divans, diecoter.rs
de madeira, espreguiçadeiras, eacrivaTermo
n.° 770.272, de 27-.ç:-65
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, Cooperativa
de Consumo dos Empremesinha& mesinha.; para rádio e te'evl- gados em Serviços Públicos do Essão, mesinhas paro televisão, moldurcs
do da Guarm'para
para quadros, porta-retrato:,
Guanabalm
poltronas-camas, prateleiras, porta-Cse,-;
peixe, sofás, sofás-camas, traves_seirda
vitrines
Termo n.9 770.265, de 27-9-66
Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
Sáo Paulo

13S1

e ocdços,;,0
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zok

wo3L_.
`-1-,o 1:OT,5=r_.3
T.:2M on.': 770.275, de 27-9-G3 \

1),e.tec

D:.::IasetizaçJa TêcnicO
Granebm.„:

'0)

•') wv)Nome comercial _
Tesula n.° 770.276, de 27-9-66
Paulo Rodrigues do Silva
Guanubora

'dAente2:9) Cotfaçâo-,
Voano 7m.az Uck,
Nome comercial
Terme n.° '770.277, de 27-9-66
Aroeira IVIirmano Ltda.
j.tio Grande do Sul

.f
- y7/7 o • ,

l)

oe comercial
Ni;
Termo n.° 770.273 de 27-9-66
ICoo-rerativa de Co" uma do:- Empregadas em Servicos Públicos ç2.1-: Estado
Guarabara
• rlu: paba-a

PLeachol.. is, aletria, alo, e,.parijor:,
açúr-r. n'irrrtc2, grrc aninais, amidts
cc,-er.tiocs. emel:?. r s: amendoim, ararte.:
arroz. atum, aveia, a-dei:1% aze:te azellp
tocara banha. bana'he.u. batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
•ca fá em p6 e em grão, camarão, conel,
pau e em pó, cacau. carnes. cha,
caimmelis. chocolates, confeitos, crav-4
cereaL. C3Mia/20. creme

e'.

le2e. ,..rer7.e3

mentos para alimentos, colorant:n
151?eis2)1111eL',-;:&,.
-apisoo 't.rjorloo 'aquesseo mpnqiroa roi()
Claa
1
1 -tia, 'ps,mc7,esso .,:...5ier.11:ass torças:mio
chouriços, dende, doces, doces de frco
ArtiLos da classe
—
mas. espinafre. 03Ser.:C:=3 alimentares. ema
Termo n.° 770.27, de 27-9-66
pc::: -.a, e2iiilLas, encovas, estrato de to:',
Cooperativa de Consumo dos Emprega- ramí?„ Frrinles anui:macias. favas, f:í•
dos em Serviços Públicos do Estado cill .g,, flccac, farelo, L:rmenton, k'djac
da Guanabara
l.l.:,c-,cc. Elcs. -.-.1zr...c secas naturais e crir›
Guanabara
in t-2!z:dr.s, glicoce. gcmc de mascar, fie:.
durcs.' granulo% grão de bict gelztina0
go!r_SaeLl. çIeless. tssva dome te-em
1 Wr1:2, hafeliçaa lagostas, linguas, tein
ecmdeneado, te:te em p.S. legumes ao
r, Ce=2.1VC., !entilhas lincuiça, louro, c.n.'_A'
anclencias. mariscos, manteigçl
ecrearIcr., marmelada macarrn moo'
SC ::::2. tC.:-,:=C2, mel c melmdc, caro, oc"----J
sc.: çc.2,-.1 olonc,.12. molhos, moltame:-_\•
COrlt"--2::-:, mcf.lac"....c, néc moscc,--27:, ncI
C:_'E, é..:::= com..?:::i-ti:2-2, Or+23.% G--."7-na
::..::, 5Cloc. pz-i:',.:_:2: :linc.i.-.'r.:, [-:6:: 1-.:2:-.1
:.......::::, r2sPds:-.., ;-,:c.1::1-.:.; E=zu::,n:::2; [-;,-_,./
s. pe.11:-Í;o1c. n:;E.5...111c.s.: :- 1-,ca t-lcd1.-r,11
•: . :..ec., ra;. ;;:c., r,_::_-!=c-....:= {-,:nr, :::::--,
- - • :, z-,•4;:z::.;:i:jeT:-.:,
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DIARIO OFICIAL (Seção..111)

MARCAS

Maio'tie 1967

DEPOSITADAS

Publicação Mia ft mordo ama e are. ito de Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
gs serres e prazo de dá Mar para o deferimento de pedido. Durante ene prazo poderão apresentar suas oposições ao Depart~ies
••• , Nacional ao Propriedade Industrial aquéles que se julgarem p
rejudicados som a ecoseessào de registro requerida

anduiches sorvetes. rad do tomate e de
grutas, torradas, ta p oca, tâmaras. talhas/az tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 770.279, de 27-9-66
Mobilia Contemporânea S. A.
São Paulo

Classe 50
Para distinguir e. assinalar: Papéis de
escritório, papéis de contabilidade e papéis comerciais, folhetos, , álbuns, catálogos, revistas, livros, taboletas e letreiros, cartões comerciais, envelopes, notas, faturas, orçamentos, pedidos, desenhos, contratos, títulos, cheques, na
propaganda e na publicidade em gera;
Termo n. Q 770.280, de 27-9-66
Mobilia Contemporânea S. A,
São Paulo

MOBILIA
CONTEMPORANEA

gicnentação, peças ornamentais de ci- - Termo n.° 770.291, cie 27-9-66
mento ou gesso para tetos e paredes, EMSEGE — Empresa de Serviços
papel pare forrar casas, massas antiGerais de Engenharia Ltda.
ácidos para uso nas construções, parMinas Gerais
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
E rd
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanE G E
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Une
e)
vitrõs
Paro distinguir: Materims . para construções' e decorações: Argamassas, argila,
Termo n.° 770.281, de 27-9-66
Gelnerns Indústria e Comércio Ltda. areia, azulejos, batentes, -balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaGuanabara
I

Undústria raoileire
Classe 6
Motores e suas partes integrantes

ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas paia coberturas, caixas.. dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações preimoldadas, estu q ue, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso-'
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas-

sas de cimento e cal, hidráulica, pedre-

Termo .n.° . 770.283. de 27-9-66
gulho, produtos betuminosos, impermeaEletrônica Luaruna S. A.
Indústria bilizantes líquidos ou sob outras formas
e Comércio
para revestimento e outros como na paMinas Gerais

vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,

, Classe 50

,,Êtí cm ma

Indústria Brasileira
Classe 16
Para distmpuir: Materiais para constru-

cekes e decorações: Argamassas, argila.
ureia nztileios. batentes, balaustres, blo
tos de cittniento, blocos para aavimentação calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes. caibros, caixilhos. colunas,

chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare etixos, edificações precnoldadas, estuque. emulsão da
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamakis de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages. lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, masnas pare revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as erga:mascas de cimento e cel. hidráulica, padre@alho. produtos betuminosos, irnpermea.bilizantes liquidoa ou sob outras Mamas
para , revestimento e outros somo az as-

medores liq uidificadores elétricos. Máminas para picar e moer legumes e
:ame, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, te•atores automáticos, lâmpadas. anumaios de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas, chaves elétricos.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. Nsivel„ aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres, máquinas
para lavar roupas pare use
doméstico
Termo n.° 770.29Q, de 27-9-66 Solopavi — Mecânica dos Solos e Pa.
vimentação
Minas Gerais
Doa — ns14

SOLOPAVI MECAMCA

SOLOS E PAVIMENTAQI0
NO11361 GIVA

para revestimento e outros como na pao
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas ante.

ácidos para uso nas construções, par.
quetas, .portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de 'cimento, vigas, vigamentos e
aderi:is
Termos na, 770.286 e 770.287, de

27-9-66
SOTEMI — Sociedade Técnica de
Montagens Industriais , Ltda,
Minas Gerais
CO TEM

I

Classe 8
Aparelhos de som, bobinas, condensa-.
dores, chaves elétricas ,transformadores,
linhas de transmissão, instrumentos eleà
trónicos, lâmpadas, aparelhos de telegrafia e telefonia, aparelhos de registros e reprodução de imagens e sons
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções é decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta.

papel para forrar casas, massas anti- ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
ácidos para uso nas construções, par- isolantes, saibros, caixilhos, colunaN
quetes, portas, portões, pisos, soleiras chapas para coberturas, caixas d'águao

Para distinguir e assinalar: capeis de.
escrltório, papéis de contabilidade e papara portas, tijolos, tubos de concreto,
péis comerciais, -folhetos, álbuns, catátelhas, tacos, tubos de ventilação, tanlogos, revista&. livros, taboletas e letreiques de cimento, vigas, vigamentos e
ros, cartões comerciais, envelopes, noClasse 8
vitrõs
tas, faturas, orçamentos, pedidos, de,
Para
distinguir'
os
seguintes
artigos
elasenhos, cortratos, títulos, cheques, na
Termos ns. 770.284 e 770.285, de
propaganda e na publicidade em geral tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
27-9-66
,hos de refrigeração. enceradeiras, asairaciores de pó fogões, fornos e foga- SOTEMI — Sociedade Técnica de
Termo n.° 770.278, de 27-9-66
Montenge — Montagem e Engenharia -eiros elétricos, chuveiros, aquecedores, - . Montagens Industriais Ltda.
Industrial Ltc12.
Minas Gerais
-mlanças, ferros elétricos de engomar e
Guanabara
iassar. batedeiras, coqueteleiras, espre-

§TO'TEMINAS

caixas de descarga para lixos, edifica.
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria.
turas metálicas para construções, larao.,
las de metal, ladrilhos, lambris. luva()
de junção. lages, lageotas, material isco
lente contra frio e calor, manilhas, mae.
sas para revestimentos de paredes, ma.'
deiras para construções, mosaicos, pro»
dutos de base asfáltico, produtos parai
tornar impermeabilizantes as argamasd
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
guuho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formais
para revestimento e outros como na peito
vimentação, peças ornamentais de cRI
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antf.
ácidos para uso nas construções, par.,
quetas, portas, portões, pisos, soleirati
para portas, tijolos, tubos de concreto,

Classe 8
Aparelhos' de som, bobinas, condensadores, chaves elétricas, transformadores,
linhas de transmissão, instrumentos eletrônicos, lâmpadas, aparelhos de telegrafia e telefonia, aparelhos de registros e reprodução de imagens e sana telhas, tacos, tubos de ventilaçãck, tatM
Classe 16
ques de cimento, vigas, vigamentos É.).
Para distinguir: Materiais para construwitras

ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, - caixilhos, colunas.,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas .metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras—para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre.
guuho, produtos betuminosos. impermea.
bilizantes líquidos ou sob lutam; formas

4

Termo n.9 770.288, de 274 - 66 •
Karbocopy Ltda. — Comércio e Red
presentação
Minas Gerais
Ani 5,0 C.
Ciam 1Z
Artigas para escritório, c.132a1adas
carimbos, almofadas para tintas. abo§.
doem de cartas, arquivos, borrachas,
berços para anntaborrAio, borrachas P~
colada, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, ~babadores, colo para paP5Al.

coladores, campaáson, cestos para corsefeRzeíanciR, desenhaorea, duplicQdc,

1
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Terça-fera 16-

..•••n•

pubil~ °o:negara
com o art. 120 do Código da P/Naprivrindo Industria. Eis tizts
PutslicaçÊo feita da.
opnaigees *P . Departaalanao
correr 0 prazo de GO dulia p ar& o deferimento do pedido. Durante eass prezo podes:Ra axcaentse
weglâtro wegtieshb
.1Proprle,dado radustrial eguêles Que se Vilgaram projudicadca csits a conca:3110
tilaaStrral
riu chirrgorea ertzlor para cle.senhos.
estofos para ca=tas. estolas com minas.
csquadroa. estojos pari: lápis, espetoe.
estiletss oarn azoeis. furadora* fitas;
paro máquinas • de ew..-raver. grafites;
para tapisetras. goma arábiw..., grampea-;
dores. lántg em gerai, raptetras. a-1
guinas, oarn apontar I&Iz minas .0ara
grafes* murai para'penas. máquinas de
escrever. máquinas de calcular. muraiatas de *miar máquinas de multiplicar.
rêqua*. raspadeiras de borrees, Tunas
oeroevetos eram Papéis perfuradores
mata-gatos. porta-tinteirat coorta-caritn,
hos. poeta-lá.pia porta-canata*, porta.
carta* prensas. prendedores de papéis.
oara tnimebgrafos. ttnta e tinteiro*
Tèrrno n.o 770.289, de .27-9-66
Solopavi — Mecânica dos Solos e
Pavimentaçâo
Minas Gerais

Termo n.° 770.293, de 27-9-66
Tôrre — Construções Elétricas Ltda.
Minas Gerais

Classe 8
Aparelhos de som, bobinas, condensadores, chaves elétricas, transformadores,
linhas de transmissão, instrumentos eletrônicos, lâmpadas, aparelhos de telegrafia e telefonia, aparelhos de registros
e reprodução de imagens e sons
Tertno n.° 770.295, de 27-9-66
Moraes Souza S. A. — Materiais
Elétricos
Minas Gerais

Termo n.° 770.301, de 27-9-66
--.- Cia. Distribuidora de
Lubrificantes e Pneus
Bahia

IMIOMMS
Classe 47
Artigos da classe

Classe: 8 e 33
Insígnia

Termo n° 770.303, de 27-9-66
Indústria e Comércio de Moagem
Petrolina Ltda.
Pernambuco -

Termo n.° 770.309, d e27-9.66
Mário Junior
Bahia

SECOU.:

MORAES SOUZA S/A —
MATERIAIS EISTRICOS

Classe 33
Titulo de estabelecimento

SOLOPAVI.

Termo n.° 770.310, de 27-9-66
Manoel Bouzas 5 Filhos Ltda,
Bahia

Nome comercial .
Ciaras 16
Para distinguir: Materiais para canstru
:Ce • e decoracôes: Argalm-ssaa argila
areia. azulelos, batentes. balaustres. bba
:os da cirnanto. blocos para 0as/imanta
çâo, calhas. cimsnto. cat. crê, chapa.
iaolantes. callirott. cai cilhas colunas
chapas para cobertura:, caixa.? dágua
-iaiiras de dascarga tiara atinas edifica.
çôes precnoldarlas. ^stuquz., enails2c

Termo n.° 770.296, de 27-9-66
Machado 5 Cia. Ltda.
Minas Gerais
MACHADO E CIA.LTDA

da metal. iadriihoa. lambris.. luvas
ie lunaão. lanas tageotas. material tso
ante coztra fria e calar. manilhas. mas
se' para ravastimentos d? partdes. madeiras para constmeões, cioaa1cos. aro
duras da lias? asfaltico. nrodutos Dark,
torna.s imnrenhilizantea a coa=as
sas ,Ca cimento e cai hidráulica padre
gulho. p rodutos betuminosos. imuernSea
hilizante:. Imitidos Ju sab outras taram:
Para recta:imanto e outros co pie na pa
vimentaçLo paças ornamentais de Cl
mento nu nessa para iaros e paredes
papai paic forrar casas massas ant.'
âridas para tvie nas coristru ‘Acs nas,
queres. portas porteies pisos soleira
para portas tilotos. nibof de concretc
telhas. it'amcus tubos de vtnrCaçáo tan
alies da cma•ito viaas. vigarri.ntos •
virrea-

Nome comercial

'3RASILMA

Classe 41
Artigos da classe
Terpo n.° 770.304, de 27-9-66
Margarida Maria Pires £.1 Cia.
Bahia

•
Tertno n.° 770.299, de 27-9-66
Arlete Puna Coluna
Guanabara

Papearic
Classes: 17, 32 e 38
,
Titulo
Térmo n.°. 770 300, de 27-9-66
Seralitu de Carvalho
Bahia

in

MEG

114DOSTRIA I3R.ASiLIEW

Termo n.° 770.311, de 27-9-66
Sapataria Janete Ltda.
Guanabara

â E 7 E\
31nHYOSTRIA BRASILEIRA.

INUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da class,

EMAS'
lasse 41
Artigos da classe

T

IMMSTEI A ElF.SIMRA

Termo n.° 770.297 de 27-9-66
Ary Garcia Martins
Guanabara

iCtS

Termo n." 770.292, da 27-9-66
EMSEGE — Empresa da Sarviços
Gerais de Engenharia Ltda .
Minas Gerais
•

ind. e ContdsHoa0ers
Perrolina Ltda.
CIII2STRIA

hr. se atú1tjco. anta cz-..s. cscru ad ri as entro
numa., metálicas para construeper. Lama

Termo n.° 770.308, de 27-9-66
Laborfilms Serviços Fotográficos Ledj,
Pernambuco

INWSTRIA tRÂÏ

_De

Classe 36
Artigos da classe
Têrmo n.° 770.305, de 27-9-66
Importadora Paçzlto Ltda.
Bahia

n,P 2¥90NA
PEÇAIEJ LT.L.

Classe 36
Artigos da classe
Tèrmo n. 770.312., de 27-9 66 n
Manuel de Lemos Monteiro
Guanabara
Í„,20,31;NOCIESNe
le.
ZO
C,
orpõeaa MA õ ei, Iggl2 MUNAS
TROO OORID A .5”

1.-acodshola„, — onr ai .14 ai too

r

Nome comercial
Termo n.° 770 ..306, de 27-9-66
COMABA — Comércio de Máctubas
da Bahia ¶..tcla.
Bahtr

Classe 11
-Esmeril para afiar navalhas
Termo n.° 770.331, de 27-9-66
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

LUE

mo

JAZER\

Classe 48
Para distiaguir: Perfumes, essências, ett4
C..-(3)1Wkiff"
tratos, água de colônia, água de toucta4
B11~21,
dor, água de beleza, égua de quina
'égua de rosas, água de alfazema, água
Termo n.° 770.302, de 27-9-65
Classe 6
Labortilms Serviços Fotográficos Ltda.
para barba, loçôes e tônicos pria siet
•
Nome cornarciaI
Artigos da classe
cabelos e para a pele, brilhantina, haud
Pernambuco
Termo. n.° 770.294 de 27-9 66
Termo n. 0 770.307, de 27-9-66
dolina. "batons", cosméticos, fict.dores
Torre — Construções Elétricas Ltda.
Laborfilms Serviços Fotográficos 1.tda • de penteados. petróleos, óleos para os
Minas Cernis
Ppm:imbuas
cabelos, creme rejuvenescente, creme
gorEurosos e pomadas para limpem da
sEnços
LÁBORHIMS
TORRE - CONSTRUÇÕES
pele e "maguilage" depilatórios, decod
INMSTRLA BRASILEIRA
ELET RICAS LTDA •
dorrntes, vinagro alornáiUco, de armai
'FOTOGRÁFICOS LIDA
e talco serfumado ou não. Rept parei
Classe 41
Norrra o. CiCLO
Artigos da classe
Nome comercial
pestana e %brame:lhas. preparados para

EMSEGE EMPRES DE
SERVIÇOS GERAIS DE
ENGENHARIA LTDA

Classe 41
•
• Artigos da classe

DURO EM Pé

1£40 rèrçz
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórcio .com o art. 130 do Código da Proarriedacia lneusinal
Da data da publicação coneeçara
cuire r o prazo da ef dias para o deferimento do pedreo. Durante esse prazo poderem apresentar suas oposiçieea ao Departamenta
Islacronal da Propriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a toncessão eo registro reg. narina
embelazar ceies e eleos.. carmim para
o rosto e para os tarios., sabão e arame
para barbear, sabá' eigeido pertuuado
ou não, sabonetes den f ericios ern pó.
pasta ou liquido perfumados para
banhos, pentes. v .r•or adores de perfuma escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perhanatios, preparados em pó, pasta, líquidos e teolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cuticuia. glicerina perfumada .para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
freios e pintas ou sinais artificiais, óleos •
para a pele
Termo n.° 770.332, de 27-9 66
Colgate-Palmolive Company
estados Unidos da América

MAGICO
Cd

48

-

Para distinguir: Perfumes, essências: extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina "batons , cosméticos. tizadores
dr penteados, petróleos, óleos para os
eabeips, creme rejuvenescente cremes
gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e 'enaquilage depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talc aarlumadr oe não, lápis Jara
pestana e sobrancelhas preparados para
embelezar dlios e otaos, carmim para
e rosto e para os ãl'30S, sabão e creme
para barbear, sabá, líquido perfumado
ov ne.a. saennetes, dentifrícios eni pó.
pasta ou liquido ia's perfumados para
banhos, pentes, Ja . .orizadotes de perfume escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparados em pó, • pasta, líquidos e tijolos
para o tratamenea das' unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artific'ais, óleos
. para a pele
Termos na, 770.333 e 770.334. de
27-9-66
Colgate-Palanolive Company
ri/gemer Pertumes, essências, CE.
Estados Unidos da América

Classe 48
gratos, água de colónia. Agtia de fálica
gor, Agua de beleza, água de quina.
buo de rosas, água de alfazema. água
Wra barba. !Neles e tónicos para of
' SPR4 Cl!! br,ANãP.9414

lolina. " batons" cosmético,' fixadores
Termo . n.9 770.339, de _ 27-9-66
sadeira'. máquinas amassadeiras de coaie penteados. petróleos. óleos para os e
Ciba Sociét; .Anon yme
ereto e barro, máquinas de abrir chaveSuiça
abeto. crave reiuvenescente. c temes gortas, máquinas atiadoras para ferra:nen,
eurosoa e pomadas para limpeza dal
tas de corte, máquinas para arqueação
irele. e "maquilage depilatórios, desoe
de embalagens, máquinas de atarrachar
torantes, vinagre aromático, pó de arroz;
batedeiras, bielas, braços, burrinhos, blo.,
• talco pertumado ou não, lápis para
cos de motores, bronzinas, blocos, bar.
• ,estana e sobranceiras, preparados para
ras, ombas de ar comprimido„ bombas
mirezat alhos e olhos. carmim para
de circulação, boto bas.'de combustível
rosto e para os lábios, sabão e creme
para motores, boninas de óleo, bombas
'ara barbear. sabe° lauido pertumadt
de água e gazolina para automóveis,
ar não.. sabonetes dentitricios ' em pó
bombas, bombas hidráulicas, bombas
iasta ou leria/do, sais perfumados para
i 'centrifugas, rotativas de deslocamento e
•'anhos. penteei. vaporizadores de pertu
' a pistão, bombas elétricas, bombas para
,e. escõvas para dentes, cabelos. unhae
licitados, para pressão hidráulicas e para
cílios, saquinhos pertianado, preparacompressores, bombas elétricas para
ece em pó. p asta. líquidas e tifolos
pneumáticos, máquinas brunidoras, máClasse 7.
Nara o tratamento das unhas, disso], Preparados para • eXterminar plantas e quinas para bordar, máquinas betoneientes e vernizes remove.dores da cutiras. cruzetas, cilindros, câmbios, cabeanimais daninhos
tala. glicerina perfumada . para os cabe
• i çotes, camisas, carter de embreagem,
os e preparados para descolorir unhas.
. cariar de. motor, comutadores, cubos de
Tênno n.9 770.311,de 28-9-66
ilios e pintas ou sinais artificiais. óleos Diertoria do - Material da A eronántica placas. de embreagem, culatra de cilinpara a pele
rros do motor, caixas de lubrificação,
Guanabara
Classe 46
, carburadores, cabeçotes de cilindro,
Para distinguir: Amido, anil, azul. da .
, coroas. carteias. cadeias: cortantes
Pressia. alvaiade de calço abrasivos,
para entalhar canos, máquinas de cos.
algodão °reparado para limpar metais .
'tura. maquinas adaptadas na construção
e conservação de estradas, corte de
detergentes, espretnacetes, extrato de
têcula para tecidos. fósforos de
madeira e correos, máquinas para cortar,
e moer carne e legumes, máquinas- clasa
cera e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas. liquides de
sificadoras, máquinas de centrar, má.D
quinas para cortar, máquinas compresbranquear tecidos liquidos mataagordte
-as para roupas e mata eileos para rousoras, carretéis, máquinas cravadeiras,
carneiros hidráulicos, máquinas para
pas, oleina .óleos para limpeza de carClasse 32
fabricar cigarros, máquinas para tirar
ros. pós de branquear rcupae salicato
xtevxstas, jornais e publicat,oes
cortiça, distribuidores de gasolina, disde sódio. soda cáustica. sabão em pó.
positivos de arranque, diferencial, disposabão comum, sabão de esfregar e . saTermos ris 770.342 a 770.376, de
sitivos de ignição elétrica para motores,
ponáceos. tijolos de polir e verniz .
28-9-66
dínamos, dragas. desnatadeiras para
para calçados Cooperativa Agrícola de Cotia
manteiga, discos, desfibradores de cana
Cooperativa
central
Termo n.° 770.335, de 27-9.66
e forragem, máquinas desempalhadoras,
Chas. Page Company Limited
São Paulo
máquirias debulhadoras, descascadoras,
Inglaterra
máquinas distribuidoras, de concreto e
barro, espuladeíras, eixos de direção,
eixo de tranemissão, embreagens, engraxadores, centrífugos para forjas, engenhos de cana, expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
Classe 41
manivelas, engrenagens de parafusos,
Raçees para animais e ingredientes
sem-fim, engrenagens de distribuição,
para incorporação em rações para
engrenagens multiplicadores, elevadores,
animais
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris,
Termo ne 770.338, de 27-9-66
espulas, máquinas encanatórias, máqui.,
Chas. Pfizer 8 Co., Inc .
nas ensacadoras, elevadoras, máquinas
de esculpir, máquinas para estaleiros,
Estados Unidos da América
máquinas de estampar, máquinas de es.
tical. , máquinas para escavação 'de terra,
Classe 1
máquinas para extração de óleo, filem,
Substâncias químicas usadas em geral filtros para óleos,' foles de forjas. má..
nas indústrias; Acetato de chumbo ace- quinas para furar e centrar, fornos para'
tato de cobre, acetato de amôneo, ace- tratamentos térmicos,' máquinas de faClasse :3
tato de potássio, acetato de sódio, ace- bricar papel, máquinas para o fabrico
prepaia
ções contendo antibióticos; pra- tato de zinco, ácido arsénico, ácido fos- de fumo, máquinas para fabricar gelo,
Antibióticos, preparações antibiótiCas, fórico, ácido picrico, cido bórico, ácido máquinas para fabricar telas, de arame,
parações - farmacêuticas para o trata- =Mico, ácido mtirlatico, ácido nitzico, guilhotinas, guindastes, geradores para
contínua e alternada geradomento de moléstias sensíveis à tampe- ácido acético, ácido fénico, fiado sul- corrente
res de eletricidade, gazeifica dores de
pêutica antibiótica
farico, ácido crônico, ácido tânico, liquidos combustíveis,
guinchos, guarniácido enrico, ácido salicilico, ácido ções, máquinas de Impressão, máquinas
Térmo a.° 770.340, de 27-9-66
benzóico, a cetanilida, acta agua oxi- insufladoras, juntas universais para conCiba Sociét; Anonyme
genada, albaglina, albuminato de ferro, dutos de água Cie motores e máquinas,
Suiça
argonina, argirolarsonlito de ferro, ar- laminadoras a frio e a quente para aço
Tr
seniato de potássio, arseniato de sódio, e Outros metais, lançadeiras, lubrifica.,
antimôneo metálico, aloina, amoníaco, máquinas de lavar pratos e roupas,
ie
óleo, anéis para facilitar o arranque máquinas lixadoras, macacos, mancais,
dos motores, anéis obturadores, anéis motores elétricos, mineração, meadeiras,
Classe 2
de sgmento, auto-lubrificadores, aríetes. martelos mecânicos, moinhos para cePreparados para exterminar plantai - e aparelhos para mistura de' combustíveis reais, mcarocas, motores -2ee enen bus'
'animais daninhos
de. motores' a explosão, máquinas amas- ieterna, . motores diesel, maeacus p na
.
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CAS DEPOSITADAS
Publicação feita, de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade ladustrial Da data da publieaçáo começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranta esse prazo pedertio apiesenror suas oposições ao Danam/uno:Ir"
Nacional do , Propriedade Industriai aquêles que te julgarem prejudicados com o concessão do eegistro requerida.
•
/mocas, macacos de roscas, de parafusas nino, tártaro de ferro e potássio, tár- trabalhado, courasas, estanho bruto ou l ie cremalheiras. engrenagens para eixon
e hidráulicos, mancais de roletas molas. taro de potássio e sódio, tanigénio, te- pansalinente trabalhado, ferro em bruto, fe manivelas, engrenagens de paratusoa
sersgnetos para motores, moias ignrção. rebentina, veneza, teobromina, área em barra, ferro mangane, ferro velho ,ern fim. engrenagens de distribuição,
mecanismo Impulsionador do diferentsai • crista) puro, uretana, sabão neutro, gusa efil bruto ou parcialmente traba- engrenagens multiplicadoras, esceiraa
multiplicadores, máquinas tn.sturadoras óleo sulfuricinado. maciantes e sulfato lhado, gusa temperado, gusa maleável, transportadoras, elevadores hidráulicos.
de barro e concreto, máquinas pea ma- de sódio cristal. Soda cáustica, tintas, lâminas de metal, lata em Milha, latão txaustores de forjas, esmeris, espumas.
lharia, máquinas para movimento de vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tin- em telha, latão em chapas, latão em máquinas encanatórias. máquinas enaacadoras, elevadoras, máquinas ensacaterra, máquinas para moldagem pinhões tas para calçados e capotas
de auto- overga:hões, liga metálica, limálias, _furas, elevadoras. máquinas de escuip,r,
de motor, politrizes, prensas, punç3es.
magnésio, manganês, metais não trabamóveis,
fluidos
para
freios,
emolientes
plainas de mesa, plainas, amadoras,
lhados ou parcialmente trabalhados. liafraganas. engrenagens de comando
placas para tornos pontes gigantes. pi- para remoção de tintas aplicadas, água metais em massa, metais estampados, das válvulas. maquinas empilhadeiras,
raz,
álcool,
alvaiade,
secantes,
coranmáquinas para ssta ie.ros, eixos de ss...
nos, limadoras, pedais de a l avanca de
tes minerais para uso nas indústrias. metais paar solda, níquel, ouro, zinco mande er geena); ns para eaos de
corrugado e zinco liso em trilhas
embreagens, planetárias de parafusos absorventes, benzina, lanolina, componandu dat, a i'vairis e oara eins de masean-fian e de rodas, polia, máquinas
Classe 6
operatrizcs. máquinas para ,,l aria, tná. sições para impermeabilizar tecidos e Para distingui: máquinas para Indústrias sivelas, máquinas de estampar. niSqui.
quinas pulverizadoras, má suinas para
testeis em geral. máquinas e suas partes las de esticar, máquinas para escavaçSo
Claam 2
polir, receptáculos, rolos, roletas, res.
t,tegrantes para fins industriais; má ie terra, máquinas para extração de
arenal, aristol, acetanilicia acetato de arbstâncias e preparações qUiernicem'' quinas de precisão: máquias oneratrees. óleos. filtros para limpeza do motor,
chumbo, bálsamo do Perú, bi-cloretos mudas na agricultura. G saber: adubtx3 motores e suas partes: peças para vai filtros para óleos, foles de forjas. trede mercúrio, til-Cloretos, bi-iddureto de idubos artificiais ,ara o solo. álcalis et:los:alavancas, aiternadores, acelera sas, lusos, fornalhas para fundição. turadeiras, forjas, máquinas para furar e
mercúrio, bi-fos'ato de cálcio, bi-carbo 'ara fins agrisolas, bastericidaa, ceras dores, anéis de isto, anéis de esferas centrar
fornalhas para tratamentos térnato de &Saio, borricina, porato de 'ara enxertos. .clanarnide de eálch para rolamentos, anéis de óleo. anel:
caso adubo 'para o solo defumadorea para facilitar o arranque dos motores, micos, máquinas da fabricar papel. máaódio, benzolnaltol, benzoato de mer- .("ti .I fetantes usados na agricultura
arséis de segmento. autolubrificadores. quinas para o fabrico de fumo, máquicúrio. bismutos em bicabotnato de pohorticultura, escorias básicas. pare arietes. aparelhos para mistura de com- nas para Fabricar gélo, máquinas p ira
tássio. breu F. F.. cafeína. cal via- Jubas: essências para exterminar ant
fabricar telas de arame. guilhotinas,
gem. carbonato de cobre, carboanto de nele e nlantas datinhas, extratos de bustiveis, de motores a explosão„ má- guindastes. geradores de eletricidade,
cálcio, carbonato de magnésio, carbo- m uassia para fins horticolas, tertilizars quinas de abrir chavetas, máquinas afia. guindastes, gerado] es para corrente eonnato de magnésio, carbonato de sódio .5 para o solo, formicida, guano. ina. donas para ferramentas de cortea má- isua e alternada, geradores de e'etricicarvão vegetal em pó, carvão ativo, 'imos, massas para enxertos pastilhas quinas para arqueação de embalagens e lede. má quinas Para galvanoplastia- aacaselnato de sódio, carvão animal, da- ara destruir insetos. p reparações para volumes, máquinas para afiar. máquina: zeificadores de liquiclos combustive t s.
para ajustar, máquinas de atarrachar,
amaro de mercúrio, citrato de calcina, weservar o solo, preparações para dem hatedeiras. bie!as, bombas de óleo, bra- Stuinesos. inietores para carburadores,
citrato de ferro, citrato de prato, cl- :ruir insetos, hervas e plantaa crn
sas, burrinhos. blocos de motores, bron- tnáqrsinss dt impressão, Ramos Indusreto de magnésio. cloreto de sódio, lhas, sais para fins agricolas, sais para sinas, blocos, barras, bombas de ar com- triais I tornslhas) , máquinas insuflado.
cloreto de cal, clroets, de cálcio, cio- fins bortleolas, substâncias quisnicoi primido, bombas lubrificantes, bombas ras, máquinas limadoras, máquinas mira
cloreto de potássio, colargol, colódio 'ara destruir Insetos, hervas e plantas lubrificantes. bombas de circulação. bora lavar vasilhames em geral. máquina
fabricação de bebidas retrigeranres,
trato de potássio, cloreto de amônio. laninhas venenos contra a verrnissa as de comustivel para motores. bombas para
venenos para insetos e visgos
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
de água e gasolina para automóveis, de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas. máquins para
contra lagartas
leanbas hidráulicas, bombas centrifugas,
de ferro e quinino, citrato de ferro verengarrafar
bebidas e liquidos, máquinas
.
Classe
4
.otativas, de deslocamento e a pistão. para colagem
de, carbonato de bário, cloreto de ba.
dos rótulos em vasilhario, carbonato de amónio, cloreto de Para distinguir substâncias o produto: -rombas eltricas. bombas para liquidas,
mes, máquinas para fermentar e misum
abam cloreto de cálcio, carbonato de de origem animal, vegetal ou mineral Iara pressão hidráulica e para compres- nar bebidas, juntas universais para conpotássio, carbonato de manganês, diu- em bruto ou parcialmente preparadas. sões, bombas elétricas para pneumáticos. dutos d'água de motores e máquinas,
Abrasivos em bruto, argila refratSria 3runidores para cereais, máquinas baretina, diatermina, derrnatol, enxofre asfalto
laininadores a frio e a quente, para aço
co' bruto, algodão em bruto, beam pó , estearato de zinco, estearato de tume, borracha em bruto, bausita, bati edeiras, máquinas brunidoras, máquinas e outros metais, lançadeiras. lubrificadomagnésio, estearato de alumínio, enxo- loira, breu. cânfora, caolim, chifres, cê- 'ara bordar, máquinas betoneiras, cru- res centrífugos. máquinas de lavar prafre dourado de antimônio, essências de me de plantas yegetala de carnaúba e zetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, ca.- tos e roupas, máquinas fixadoras. magemenol, essência de eucalipto, fonosa- aricuri, crina de cavalo, crina em go- nisas, sárter de embreagens, cárter de cacos, mancais- motores elétricos, nicaIa forma fosfato de ferro, fosfato de espato. ervas medicinai.% extratos olem. motor, comutadores, cubos de placss Jeiras. martelos tnecânkos. moldaos
ertcá/cio, fosfato de potássio, fosfato de soa, estopas, extratoa de plantas, amar- le embreagens, culatras de cilindro do para cereais, maçarocas, ararteletes mamotor, caixas de lubrificação, carburacocho, fosato de amõneo, glicerina, gila ire. fõlhas, fibras vegetais. flôrea sêcas dores, cabeçotes do cilindro, anáquinaa lacates, motores, mancais para brocas:
eerofosfato de magnés, glicerofosfato de grafites, goma em bruto, granito esi para cortar frios, corõas, carteias, cai- motores de combustão interna, motorea
nédio, hermitol, hemoglobina em pó, bruto. kieseighur, liquidos de plantas -leias cortantes para entalhar, camisas diesel. macacos para brocas macacos de
de parafusos e hidráulicos. matalodo metálico, iodara° de chumbo, feles em bruto, ou parcialmente prepa aara cilindros, cardans, máquinas cata- rencas,
cais de roletes, malas, moas de váls
fadureto de arsênico, iodureto de prata, rado, minérios metálicos, madeiras em doras, caldeirar máquinas de tostais:,
mandris, magnetos para motoress
lodureto de enxofre, ichitalbina, fchitio- bruto ov parcia/mente trabalhados, eia máquinas adaptadas na construção e valas,
magnetos de Ignição, mecanismo trns
toras,
serradas
e
aplainas,
mica,
mar.
conservação de estradas, corte de ma- pulsionadbr do diferencial, mineração,
//órmio, ichitiol, iodureto de potássio,
Pactofostato de cálcio, lecitina, lactato alcem em bruto, óxido de ananganem, . 51ras e curatos, máquinas para cortar multiplicadores, máquinas anisturadoraa
de cálcio, magnésia hidratada, mentol, óleos de cascas ve@etais, óleos de linha, • moer carne e legumes, máquinas c/asa
de barro e concreto, máquinas para mamercúrio vivo, nitrato de chumbo, ni- ma em bruto ou parcialmente prepara- dficadoras. máquinas de contar., máqui- lharia, máquinas para movimento de
na
para
cortar,
máquinas
compressoras,
Grato de sódio, óxido de ferro, óxido de dor), plumbagina em bruto, po de mo/
terra, máquinas para moldagem. picador
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato dagem para fundições, pedras tiritada& carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- de forragens, pinhões, pistões de motor;
G bismuto, oxidoanureto de mercúrio, piarem em bruto, pedra calcaria. plantas ros hidráulicos, máquinas para fabricar politrizes. motores a explosão, a com.
pirosfofato de sódio, pedra (une, per- medicinata, pedras em bruto, quebrada), canhões, máquina(' para fabricar cigar- bustao Interna e elétricos, prensas, puncloreto de ferro, perborato de sódio, raizes vegetais, M81111aG, resinati natural.% ras, máquinas para tirar cortiça, (Uri- ções. plainas de mesa, plainas limadoras,
resíduos têxteis, aq
calvas. talco buidoren de gasolina. dispositivos de ar- )lacas para tôrnos, prensas hidráulicas,
gseroxido de magnésio, peroxido de sin. asa bruto, xisto, nistoicio,
betuminoso, [Ali- mnque, diferencial, dispositivos de igni- máquinas para panificação e maquinai)
ao, prota-iodureto de mercúrio, protal.
aste
e2o elétrica para motores, distamos,
para fabricação de massas allenenticias,
proroxalato de ferro, sulfato de
Classe 5
desnatadeiras para manteiga. deoamônias sulfat ode cobre, sulfato de Aço em bruto, aço preparado, aço abeadores de cana e forragem, máquinas máquinas para fabricação de papel, ponferro seco, sulfato de magnésio puro doce, aço para topos, aço fundido, aço iesempalhadoras, máquinas debulhado- tes gigantes, platinados para veicuios,
em pó, sulfato de sódio, sul4ato de zin- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço sss, descascadoras, desintegradorae, aná- inos, pedais de alavancas, de calibremco, sulfato de sódio, sulfato de man- refinado, bronze, bronze em bruto ou Finas distribuidoras de concreto e bar- geris, planetárias de parafusos sem fim
e de rodas. polias, Máquinas para olaria,
ganês, sulfato de potássio, sulfato de parcialmente trabalhado, bronze de 'o, espuladeiras, eixos de direção, CIRC3 máquinas pulverizei:toras° máquinas de
bárium, sulfato de antimOneo, sulfato de manganês, bronze em pó, bronze e
le transmissão. embreagens, engraxado- polir, receptáculos, rolos, roletas, ressalferro, sulfato de potássio, salicilato de narra, e mfio, chumbo em bruto ma res centrifugos para forjas, engenhos tos repulsionadorcs de rolamentos a
magnésio, salicilato de sódio, salicilato parcialmente preparado, Ci1j9ento me- ia cana, expreenedeiras para manteiga, rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
de mercúrio, salipirina, tanalbirio. ta- tálico, cobalto, bruto ou pardalmente wgrenagens para Planeais, engrena3ens consumo de gasolina, retentores de gra-
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sia de óleo e de cilindro. redutores si- fins úteis; instrumentos cientifScos; acari
lerWosos, máquinas de rosquear, má- dadores, acendedores elétricos, acumu.
quinas rotativas para usinar ferro, aço 'adores elétricos apitos, aspiradores de
e bronze. máquinas para rotular, regu- pó, aquecedores, abat-jours, alto-falanladoras, serras mecânicas, segmentos de tes, antenas, acumuladores, amplificadopistões. engrenagens e parafusos sem res, anemômetros, amperõmetros, assafim, silenciosos, satélites. separadores de deiras elétricas, adaptadores • de micros
grvta, óleo e cilindro, máquinas seca- cópios, agulhas para fonógrafos, aquedcras máquinas para serrar. máquinas cedores de amá'ente, aparelhos de consalgadeiras para . manteiga. teares, st:s- trôle e medida, aparelhos de expurgo
hit-tas, torcedeiras, tesouras rotativas, te- utilizado na limpeza e desinfecção de
sokas mecânicas. tôrnos reVolver, tôr- sentinas, mictórios.e outros locais,' apanoS mecânicos, trilhos. tupias. tranchas, relhos de libações para banheiros, apatir'sis.tes, transportadores automáticos relhos de ar refrigerado, aparelhos de
para alta e baixa pressão,. máquinas Is, ar .andicionado, aparelhos 'de alta tenvídeiras máquinas .oara terraplaltagem. são, aparelhos automáticos para desEndquinas de soldar, tachos de válvulas. carga de água, aparelhos de alarme,
endquinas para. indústrias de tecidos, rua- aparelhos de aquecimento central, apaquInas para tecidos de tapeçarias. má- relhos de aproximação, aparelhos para
Quinas trituradoras, máquinas térmicas; arqueação de volumes, balanças, batemáquinas de trançar, máquinàs de trico- deiras, batedeiras para refrescos, batetar máquinas urdideiras, valvtlas para deiras para licaldos e massa, bules elémotores, válvu'as de aspiração. trans- tricos, bobinas para rádios e televisões,
pdstadores mecânicos, velas de Ignição businas, t aterias, baterias elétricas, oapaia motores, virabrequins, ventoinhas e rômetros., bússolas bobinas, 'balcões frimáquinas ventiladoras .
gorificos, apartlhos para bordar, apaaasoe
relhos para banho de ar guarita, chuMáquinas e utensílios para serem usa- veiros létsicos, coqueteleiras, churrasdar exclusivamente na agricultura • queiras elátricas, campainras elétricas,
horticultura a saber: arados abridores chaves elétricas, chaves automáticas,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me: chaves para. antenas e fios terra, concânicos e empilhadores combinados, ts cios elétricos, candelabros, chaves de
arrancadores: mecânicos para agricul alavancas, chaves de tomadas, comutattim batedeiras para acerais, bombas dores, cafeteiras elétricas, compassos,
para adubar, ceiladeiras. carpideiras câmaras frigorãicas, caixas de descarga
ceitados para arroz, charruas para aprt. para vasos sanitários, aparelhos para
csisura cultivadores, debulhadores. cotar pães, cafeteiras automáticas,
dastocadores. desentegradores; esmaga. chassis, condensadores, condensadores
cisares Para a agricultura escarrificado para vapor, colimadores, aparelhos cor
ra& enchovadeiras, lacas para máqui- tadores de drios, cabos e condutores elénas a mi cotas terradeiras gadanhas tricos,. contado-as de rotação, compresgarras para arado, grades de discos sores, máquinas cinematográficas, insou destes, máquinas batedeiras para trumentos de calcular, chicotes" para
agricultura máquinas inseticidas má automoseis, cronômetros, aparelhos ca
gdi nas vaporizadoras, máquinas d.' libradores, aparelhos cinematográficos,
fundir, máquinas niveladoras de terra. aparelhos de controle de sons, aparelhos
maquinas rierturadoras. 9(jra a agricul- de comunicação interna, discos gravatura eaárvinas de Plantas- motochar- dos, diais duchas, 'despertadores, encerisas. máquinas regadeiras, máquinas de radeiras, expreinekgres elétricos, esturirçar, de semear; para asfaltra; de fas, exterilizadores, esquadros de aço,
teauir de rritdrar, de estarelar terra, esquadros de agrimensor extintores de
pua irrigação, para matar tormioas e incêndios, aparelhos para expremer fru%aros insetos, para borrifar e pulveri- tas e legumes, escalas indicadoras de
zar desinfetantes. Para adubar para maré, eletrômetros de quadrantes exausagitai e espalhar palha, P ara colher tores, estojos para filtros com torneiras,
algodão. para colher cereais máquinas faróis, faroletes, fogões, _fornos e fogaamassadoras • 'ar'a `Ins agrícolas, de. reiros elétricos, fios para eletricidades,
cortar árvores, para espalhar. para ca- fios terra, ferros elétricos de engomar e
pinar. máquinas combinadas oara ac- Passar, ferros comuns a carvão, ferros
ulear a cultivar, ,de desbastar Para en- elétricos para soldas, 5evedores, fusísacar. máquinas e ancinhos para forra. veis, filmes avelados, fôrmas elétricas,
dans. máquinas toscadoras ordenadcs filtros e óleos para motores, aparelhos
ras mecânicas, raladores mecânicos, ro- de frequência modulada, fonógrafos, filos compressores pars a agricultura tas métricas, focalizadores para câmaâchadeiras, semeadeiras, secadeiras ras fotográficas, faladeiras, garrafas térmarcadores de serra tosadores de gra. micas, geradores automáticos, geradores
Ma. tratores agrícolas, válvulas para estáticos e eletrônicos de alta frequênmáquinas agrícolas
cia que- funcionam com válvulas para
•
aquecimento, por dielétrico e indução,
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elé- fitas magnéticas, aparelhos para gás - entricos e eletrônicos em geral, artigos do- garra gado e aparelhos de inversão, remesticos, aparelros e artigos para insta. liógrafos, hidrômetros, holofotes para
ldções elétricas e hidráulicas; aparelhos automóveis, ideerruptores, isoladores im
' eletromecánicos para automatização in- pressores, aparelhos de intercomunicadustrial; instalações elétricas e artigos ção, indicadores de níveis imãns permaelétricos e eletrônicos para automóveis; nentes para rádios, apa elhos de gás
aparelhos e acessórios de rádios; na- neon. gravadores de fitas g7avador:!s
.' filhos e instrumentos e aparelhos para de discos, isolantes elétricos, isoladores

de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, lnnetas, liquidificadores; lupas, lampeões, lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para:brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzes trazeiras para veículos, microscópios, mocrõmetros, manômetros, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalos, -miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, inassarieos, niveis de ferro,
niveis de água para caldeiras, aparelhos de, ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, niisturaclores para banheiros painéis sie carros, para-raios,
plugs, parõmetros, panelas elétricas, panelas, de pressão pistolas' de pintura,
pick-up& pilhas sêcas elétricas, prumos,
',mitografias, pantõmetros, pirômetros
periscópios, poienciõmetros, quadros de
comando, instrumentos para . medida e
contrôle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematôbráficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rãdios. refletores,' reatores re
laia, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios .de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para. luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
bidê, para banheiros, para apatelhos behedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para calados, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não-,
aparelhos televisores, telelupas, telenne,tros. tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, -tomadas de corrente. aparelhos de elégrafo sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta préssão
torneiras com dispositivos, para aqueci
mento de água, telefones, telescópios
transmissores, toca -discos, automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias, voltimetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, valva
las de descarga a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelhos

estribos, esferas para arreios, espuma.
deitas: tombes. 'vices, temo para cortar
terrothis taças, tacões, tachadarás ferro comum a carvão. tárutetratt.
:unis fesanas para doces. freios para
estradas dê ferro. frioleiras; ganchos
arelhas gar ços. .ganchos para quadros
ionzis para darriaagons; insigniss; 'amas, laminas, 'tirarmos. latas da Ilimat
panelas, roldanas. ralos para p:aa, rabi.
seiras, pckta-pão, perta-161as, paliteiros'
farras: machathahas. molas 'para porra,
molas para venezianas. martelos Urretas:matrizes: navalhas; puas; pis. pra.
los. parafusos, picões. Porta-01o: on.
tes, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachas, sacarrolha;
ouras talheres ailhadetras. torqueze.
:enates. travadeiras, telas cl t arame, toeaetras. (TIMOS, tubos para encanamento.
:rilhas para .pirtas de correr. taças,
travessas, turibulos; vasos vasilhames
e vemwria
Classe 15
Para distingu:r: Artefatos de ceátnica.
dorcelana. faiança, louça vidrada para
aso caseiro aparelhos de chá. de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião.
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
iatana, bandeias banheiras. biscoleiras
sidês ootijas, bules ' ca t.:dein:o canecas
astiçais. chavenas centros de mesa.
aanpoteira. cubosê, iescansus de roscaana, escarradeiras, espremedores filtras
funis, garra‘as, globos. jard:nelras jarras farrõas. :avariados, lavatórios leiteira& maçanttas de porcelana. mantagueiras, .molheiras, moringas, palite:ros.
pedestais. pias, pires; polvilhadires:
para café, travessas, terrinas, orinóls.
vasilhas vasos sanitários e slcaras
Classe 16
liara distingdir: Materiais para comerasies e decorações: Argamassas, argila.
traia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos pari pavimentasão. calhas, cimento. cal. cré. chapas
, solantes. caibros, caixilhos, colunas
shapas, para 'coberturas. , caixas dágua.
(adias de descarga para etixoá. edificações presnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacass esquadrias, estru.
luras metálicas para construções, lamatransistores, aparelhos de _transmissão e 'as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de lunção. lages. lageotas. material isorecepção de sons e tripés
lante contra frio e calor, manilhas, masQasse 11'
Cerragens, ferramentas de irada espécie sas pare revestimentos de paridas. masutelaria em geral e outris artigos de Jeiras para construções, mosaicos. pro.neta) a saber: Alicates, alavancas, ar dutos de base astaltico, produtos para
mações de metal, abridores de latas tornar Jrnpermeabilizantes as argarnas
lratne liso ou tarpado. assadeiras. açu sas de cimento e cel. hldráulica. pedra
7areiros; brocas, bigornas. baixelas gulho. produtos betuminosos, impar/asa.
landellas, bacias, baldes. laimbonleres: bilizantes liquidos ou sob outras formas
mies: cadinhos. cadeados, castiçais, co para revtstimento e outros como na pa
vitnentação. peças ornamentais de ciatear!, chaves de fenda chaves isglêsa. mento
ou gesso para tetos e paredes.
caixas de metal para portões, canos de papel pana
casas, massas antiheres para pedreiros correntes, cabides ácidos paraforrar
uso
nas
construções par.
crernones, chaves de parafusos uuetes. portas, portões,
plsos, soletras
conexões para encanamento. colunas para
p
tifolos tubos de roncreto
:.aheções. canecas . ci pos. cachepots ralhas.ortas,
taios tubos de
teds
:entros de mesa. coqueteleiras caixa; mios de cimento vigas,vtntilação
vigamentos e
Pare acondicionamento de atmento&
vitres
saldeirões caçarolas. chaleiras catetel.
Classe 19
"as, conchas coadoras; distintivos do Para distinguir Aves, animas vvos.
: raM ‘. mxacias enxadões arderas bicho da sêda. bovinos, -cavalar ear - n
datares esamthoS enfeites para trreloa
nos, galinácms, ovos, ovinos sumos
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ele= 21
inalas de madeira, - palitas, Pratos, piPara distinguir: Veicules o cuas paartea pas, pinos, puxadores, prendedores de
faàtegrantern Ar03 pariá bidziettiS, auto- roupas, páainbas, garfinhos e colheres
móveis, auto-ccminhôec uvleo, wer- para sorvetes, palitos para dentes, tá.
tacedorea, alavancas de cC2ible br..2cos, boas de passar roupas, tâboas de carne,
breques, braços rara veicules, Weide. tonéis. torneiras, tambores, tampas,
C:s. carrinhos da mão a carreiro, cacasuportes' de madeira
abocetes, carros ambulantes, caminhões.
Classe 27
carros. tratarei), carros-berços. carros. Cabos para utensílios, cestos para macorres-Irrigadces, carros, cor• tara, cestos para paca. caixas para
aças. cerrocerias, chassis, chapas
acondicionamentos, caixas par enfeites,
cularea paro veiculas, cubos de veiou/os, estojos, guarnições para utensilios, caacorrediços para veiculos, direção. &ali- las, peneiras, rêdea, suportes para filandainas, estribos, escadas wolanWa, ele- hos, sacos, telas para assentos do. ca.
vadmos para passageiras e para carga.
Urna e esteiras
engates para carro% doca de direção,
Classe 28
faeloa. fronteiras para veiculas, guidâo Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes febra
lacomoaivaa. imaChaa CaOtOetc/02.
~alma motocargaz, moto furgões, cadoz de material plástico, revestimenmanivelas, navios, ônibus, para-choques tos confeccionados de substâncias argparcalarnas, para-brisan, pedala, pentõea mais e vegeta:s: Argola. açucareiros
redaa para bicicletas,, ratos para bicicle- armações para racclos, bules, bandejas,
tas. reboque. radia:lora) para veiculas. bases para telefones, baldes, baciaa bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Padas paro velculos. SellaS. triciclos.
'antes para veiculas. vagaiea, velocire, para ferramentas e utensílios. cruzetas,
doa. amacem de contrôle do afogador e calscas para acondicionamento de alimentos, caixa de mater:a1 plástico para
acelerador. tróleis, troleiban vamos
carros. toletes para :anos
baterias, coadores, copos, canecas, conClasse 22
chas. capas para álbuns e para livros,
Para distinguira, Fios e linhas de tôda cálicea, cestos, castiçais para velas,
espécie, fios e linhas, torcidos ou não; caixas para guarda de ibjetos, cartasfios e linhas em geral para bordados, Cima coadores para chá, descanso para
costura, tecelagem, tricotagem e para pratos, copos e copinhos de pláaticoos
trabalhos manuais; fios e linhas obti- para soraetes, ca:xinhas do pratica
dos por processos quImicosa fios de para sorvetes, colherinnaa. pasinhas.
ralou para pneumáticos e linha de
garfinhos de plástico para sorvesse, anapescar
minhas dt plástico para corveta% ataco%
Classe 23
embreagen de material plástico, erabaPara distinguir tecidos em geral, teci- iagens de mater:al plástico para corvodoa para confecções em geral, para moo, estojos para objetos, espumas de
tapçarias e para, artigos de cama e nadara, esteiras, enfeites para automó.
mesa: Algodao, alpaca, cânhamo, cetim. vais, massas anti-rnido% escoadorea de
aproai. casimiras, fazendas e tecidos .de pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
r3 em per a. juta, juncar, linho, nylon para bolsas, hcaz, guarnições gucirssipaco-paco, nercallna, rami, wayon, seda alçaes para porta-blocos, guaralpilea
maura tecidos plásticos, tecidos impe:r- para liquidificadores o para batedeiras
oa:Wel°, tecidos de pano como
de frutas a legumes:, gearniçõea da na.
e veludos
terial plástico para utensílios o dialeto%
Checa 24
guarnições para bolsas. garfos, enlodas
RrÉefatos da algodão, aylon, plasticce, para cortina% forro laminados. sana.
ann1"aa30,, coroe, pata, ri, linho, paca- Uma, /ancha:ma, maczeneiraa, Mela°
crac::8 remi, mica, ceda untural o outras orindis, paendedore ° de roupas, passado-,
ã
Ala:mama, atacadoreía bicara sea do Ra6Vela, pisco, pratoa,
tadcaa de tecidos ou cansara% hciatladoa roa, paa da ecoinba, poeireD pomes :raiNalaa, bandeiras, aordfiaa, cadarços. nhas), recipientes, reportes, suportas para
cazdexa do caia, cobertaa para mau°. goc proteinrea para documento.%
colsartsarac pa ga eavcloo, debrue.
enfara% etiquetas, e2tretaele, careca. nadem° da ligtaz para MO fleX,22ree),
porta-copos pertadalquda.,
bo, &mulas. Pitas. E=Jes, 2reo
caM, galetea laços do ellapâtO, manaklica. perta-decumentea placas, rebites
Cseataa, nesgas, ombreiras, pancamanc. guardanapo°, ca121mk eibtx‘ et'Ar-3,
&Jen palon13an, pavios, passa:mace% tubos para azo:aplaca aubea para cada.
1?-pctas pingentes, rendo% itdep,O, gaça avoasas, gipco do material alasMOO, °leoa cacos ancolaa. tino, taba tico, cocaina, Wein, watt:alma, ToriNaL22C3 para ccanuiteffeamento, c-acr_% siClasse 26
Artefatos de madeira em geral: kgoa :ara% colas o faio e colas cao bchsadza
alguidares, armações para balcões em castras classes, para borioacha, aara
para caixas, bandejas, barda, baldes, acorçoar.% raaa marceneiros, para
Wiroa, paga vidroa posto celealva pare
batedores de carne, 0:11233, ealx8eS,
notes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas,
Fide&f:01 plástico e . oral
caçambas, colheres, cactos para pâes,
Classe 29
capuz para cozinha, cabos para ferra- Para distinguir: espanadores, cscôvas
mentas, cantoneiras, engradados, entra- comuns, lambazes, rôdos, vas g airras e
vasculhos
dos, esteirinhas, estojos, espremedeiras,
Classe 31
embalagens de madeira, escada, for•
mas, guarniçõee•ra porta-blocos, Adesivos pe go rerraçao. anais para saa
guarnições para cortinas, guarnições de daçCaa, argolas para vedação, encala:,
madeiras para utensilloo akanastlataa r90 veplagGal barbaatw, barrocas de

campanha, betume para vedaçâo. bu- da papel Pansparente. pacas de papel

chas para vedaçõe, bujão (relha rara
tarraxa); cabas, canaletes, cordas. corclêiz cordoalhas, corees, comias do
transmissão de tôda espêcie; ennás.
cias, esferas para vedação; fitilhos pare
amarradias, forros para vedação, fuga.
laça: gachetast Juntas para vedação;
lanas, lonas para fre1os de veiculas;
mangueiras, massas para vedaça.o. cor
'no pare vedaçâo; ralhas; tampões para
vcJaçâo (fins não medicinais), tendas
tiras para vedação. tubos para vedaçâo
tuhulaçoes para vedaçâo; válvulas para

vedaçao
Classe 52
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Órgãos de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 35
Couros e pdes preparadas ou não. camurças, couros, vaquttas, pelicas, e ar.
tefato dos mesmos: Almofadas de couro% arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes da couro, carneiras, capas para
álbuns o para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, perta-notas, portachaves. porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, radeaa selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, colas o solados,
tirantes para arreios o valises
Clacca 58
kama para guardanapos de papel
aglutinados. albuas (em branco). álbuns
para retratos e outógraf03, halõea (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para calculas
blocos para anotações, bobinos, hroehu.
mas aso imprecsas, cadernos de encravar, capas para documentos, carteiras.
CeiZere de papelão, cadernetas, cadeia
noa, caixas de cartão, caixas para pa.
colaria, cartões de viciras. cartcles corara-lois, cartões indicea, coal/ed, cristalina, cadernos de papel mellmetrado
a e= branco para desenho, cadernos
acamo% cartões can branco, cartuchos
do canaliza, copas planografica% Cc.
dera da lembrança, carreta:3 de pca
palão, envelopas, onvolaucroa para cha•
da papel, encadernaçâo do papei
Cu gcpelíío. calarei:a% %lima Indicas.
Ikeas de colulesa, guaaaavapral, livras
eee iraprecooa, livras fiscais, limos de
contabilidade, catealraça.Cio, oacamentoo
do papel traaaapasvate, vago.%
•
papais da eaaashe e do
Laêis cait tazpacco, statAla era branco
para ormar panda% papel elanno cem
co casa ?amen, papal crepom. papai da
cada, papal imposuaavel. papal eacera2a
Papal higiênico, asspal impermeável
pura copias, papal poro decaalos, papal pago embrulho impermeabil:aodo
Papei paro encadernam, papal ga p ca.ciaavea, papel pa ga çanalallça papal parafina para embmãe3, go.3a9 ed,',0bze.
papel calationa, papal da Riram papal
abseavante, papel para =lb-mbar tabaco. papelao, acciplaates b papal ro.
catas da papel, garal23 (20 aaaaJ, nAco

aarpenanas, tubos, postais de carteo
a tubetes de papel
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não lisa
aluídos em outras classes: Arruelas'? argolas, amortecedores, assentos paias ca.,
deitas, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para lamela, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mainadcl.
ras, b r açadeiras, bocais, bases par-„,ite.
lefones borrachas para carrinros
triais, borracha para amorteceMores,
bainhas de borracha para rédeas, chim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor,,
chies massiços de borracha, cabos,para
ferramentas, chuveiros. calços de -bar'
racha, chapas e centros de mesa, Cora
das de borracha, cápsulas de borracha
parac .entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupida:rua,
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras, tios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheias para escolares, lâminas da
borracha para degraus, listas de bora
racha, manoplas. maçanetas, proteica,
res

para para-lamas, protetoras. de

para-choques, pedal do acelerador, pe°
dal de partida, paras para businaa,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodi Zi os, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para mó-

veis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal do breque. resembaio e isolador, suportes, semi.,
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos çios telegráficos e telefôa
nicos, travadores de. porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para conta.
gôtas, tiras de borracha para elaboraç2o de substâncias qui:nicas
Casco 49
%Soeis em geral, de metal, vidro. de
aça, madeira, estofados ou naco. inclua
:Iva móveis para escritórios: Armários,
aunado': pare banheiro e para roupas
..madaa almofadas, acolchoados para
movei°, bancos, balcões, banquetac,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e cafd.
conjuntos para dormitórios, conjuntos

porei rala de jantar e sala de visitas,
coajuataa para terraços. jardim e praia,
:oaluaWs do armários e gabinetes para
copa a COZIEála, camas, cabides, apedras
glaratóriaa, cadeiras de balanço, caincal
do rádios colchões, colchões de asoinc,
dispensas, divisões, divans. discotecas
5", uazieh-a, eapaeguiçadeiaas, asar/var.!.
abas. estantes guarda-roupas, unesna3
racainhaa, mai:lhas para rádio e talavap
se°, ocalabaa para televisão, molda:ma
porto-retratos,
para
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A'F-CAS, _DEPOSITADAS
Côtrasa da Propriaoada Industrial. Da ciaaa Ca pitalicinaz coarzajnaô
PanzaçZa Laias da acasala ca= o Gra. Via:
G carro.: o prazo do ÇO COA para o ez:2c.frmná.-::,' do .cáidto. Durant,° C= prazo podarão aprazes.= cuas opaalçõea ao Dapairaasaaacsaa
•C.3 reCISCO rOZ::=5/2.3
^- aicá azni'dca q-a3 ca Sola saem . preinclicada.a ao= o c=Usaaianci! Ca Pacars'szdaed.a
primido, hidrosulfito, hipolorito de sóTermos ns. 770.377 a 770.411, de
aae-Psoelaa-aainas, prateleiras, porta-cha- das de plantas frutíferas e ornamew.ais
dio, hiposulatos, ignifugas, ignição da
28-9-66
e ramalhetes de fiares
i.:11,. C:.:.".j n. sofás-camas. travesseiros,e
Cooperativa Agrícola de , Cotia
cervejas indico, icdetea, iódico,
vitrines
-Classe 46
Cooperativa Central
laga, tático, lanai:na linoleico, liquidas
arà:20 48
químicos, líquidos de Gimpeaa, litrargip
Para distinguir: Amido, anil, azul da
São Paulo
rio, litina, litio magnésia, malatos, máá-Usa:a:haus:a, aletria. alho, • eapargoa. Prrissia, alvaiade de zinco, abrasivos,
ilcos ma:nanico, OlaCSE-2
alimentos para animais, amido algodão preparado para limpar metais,
elatroliticas, maeria killrant; cã/et:de
aunar doas, ameixas, amendoim. araruta detergentes, espremacetes. extrato de
prova da 1000, matria ingnifuga, ama:ianil, fécula para tecidos, fósforos de
OITOS, atum, aveia. avelã, azeita radrias para enriquecer a purificar c
cera
e
de
macieira,
goma
para
lavanora
a
banha,
bacalhau.
batatas,
balas.
g
matédaa corantes, vegciaie, materiraz dadaria,
limpadores
de
luvas,
líquidos
de
iPirceitos, bombons, balochas, baunilha.
caparias, matérias para despolir, maa
caía ara pó e em grão, camaraoacciaela branquear tecidos, líquidos mata-gorduCrias para perfurar metais, matérias paeas pau o em pó. cacau. avenca, chá, ras para roupas e mata óleos para roura tornar o vidro e o esmalte opacc2a
cara:metia. chocolates. conSeitos, crava pas, oleina, óleos para limpeza de carmatérias primaz quimicar., mercúrio, tatos
ros,
pós
de
branquear
roupa,
salicato
cereais. cominho. creme de leite. cremes
ecl geri-anila, mediara, metilicca,
de
sódio,
soda
cáustica,
sabão
em
pó,
current-mios, croquetes.. compotas, ca p sabão comum, rabão de esfregar e samunia, misturas química° eatinterw,
-otescali,nhbocd
misturar quimicas frigargicati, Inis'mr£3
ponáceos, tijolos de polir e verniz
mera. para alimentos, odorantes.
químicas refrigerantes, monadt.3, morpara calçados
ohalças, dendê, doces, doces de tru.
dentes mariato do estanho amoniacal,
•
Classe 47
aar. :?!.1)i na re essências alimentares, em'maisena liaLaIP3.T.2.a
natenicoa, eagro animal, negro de bseaCaa, eavilhas, anilavas, extrato de toe. Para distinguir combustíveis, lubrificanem,' negro de harlin, regra do abarilaP
alva. larinhas alimentícias, fava& fa- tes, substâncias e produtos destinados
Classe
pare sapatciro, brunswia.,
iluminação
e
ao
aquecimento:
álcool
ceies:3, flocos, farelo, fermentos, feijão
-Para distinguir: Absorventes, acelera- neutralizado:co químicas para 1iquido-3
2f, OS irias, itrutas secas naturais e cria- motor. carvão a gás hidrocarboreto. dores de vulcanização, acetato:, acéti- fermentados, nitrada, nitrato, nitriroln`j.a.azeclas, plicose, goma de atascar, gor gás metano, butano 1 propano. gás en- CO3, acetificadores, acetaona, acetileno, lussra, oleico, óleo para conservação Co
Cansa cá-Maios, grão de blci gelatana, garrafada, gás Lquefeitcs gasolina, gra- ácidos absorventes, agentes químicos, ovos, ozalatoa, or.álico, o:admite& óxieaciaimda. ‘geléias, herva doce herva xas miarifinanten. óleos combustíveis. água acilulada ara acumuladores, água dos de antimôrlo, metálicos, oialraz, albumina iodada, albumina de mal- gênio da indK.stria, origencio liquefeicauta, hortaliças, lagostas, linguas, leite óleos lubrificantes, óleos destinadas
danatienzado, leite em pó. legumes em iluminação e ao aqueeimento. óleos para ta, albuminas, albuminas vegetais, alba- to, paládio, palmi nco, (papel albirairaaamortecedores, pttróleo e querosene minoires, alcalinos, alcalino ferrosos, ál- do, papal baaitado, paoel turnerol, ralentilhas, linguiça, louro, triasa
coa.:
calis, alcaloides, álcool, alcoolatos, al- pei dc platiaa, rampa) gálico.,
eZi3 aii:aenticias. mariscos, manteiga
Classe 48
fitià. marmelada macarrãi. • mas Iara distinguir: Perfumes, essências, en- deldos alizarina, alumens, alvaiade, anal papel heilocopista, paPai reliogratcsei
W
ecmate, mel e melado, mate, mas. -ratas, água de colônia, água de touca. nas, amoniacais, amoniacal, amoníaco papel para ensaias etli -OiCOS, papel pa•
asa para mingaus., molhos miluscos -ador, água de beleza. água de quina, amua, amilico, anilinas, antraceno, an- ra revelaçao automática, papel fosforao
coe:asada. mortadela, nós moscada, me. guie de rosas, água de alfazema. agua ti-corrosivos, anti-detonantes, and-ha careta, siapel fotográfico (sansivel), pa321: • L:233 comestíveis, ostras, ovaa.
rara barba, loções e tônicos para en crustantes. antimônio, antioxidantee, ma- pel contra a 4errimern, papel fotométrilarsiaa,Liisa, pralinés pimenta. pós paaa :abetos e para a pele, brilhantina, ban- titártaro, arsênico, azalina, azótico, azo- co, papel traaaferotipo, papel pedra 11picitles. peixes, presumo& pa. dolina, "batons", cosméticos, fizzed_orea tos, azul da Prússia, azul ultramar, azu, pes, pedras pomes, aeliculas cinemato":;•;. pel.':2-pois, pastilhas. pizzas pudina ie penteados. petróleos, óleos para os velação fotográfica, banhos galvânicos, gráficas (sensíveis), paliculas fotográaaallos. rações balanceadas para ad- cabelo, crave rejuvenescente, cremes gor- banhos de* galvanização, bário, barita, ficas: (sensíveis), parearbonato, ardoLr.;i. rçiieii8es, sal. rama aarjaa'aaaa durosos e pomadas para limpeza da benzina, benzóico benzei, betume, biclo- raftálico, pegmentos ou c.ores para a
2ie2: sorvetes; suai de tomate e de pele e "maauilage". depilatórios. Caso- ultramarino, banhos ara fixação e re- indústria, pó de ahoninio, pó de zinco,
rnrradas tapioca, tâmaras. talha. dormites, vinagre aromático. pó de arroz retos, bioxolatos, bismutos, bismutatea potassa, potassa, votas-elos, preparações
branco de chumbo, branco de neudan para economia do carvão, preparaçilo
2L7. E'2M0;;:33, tortas, tortas para • ali- e talco perfumado ou não, lápis para
azsar'aa da: animais e aves, serrem
pestana e sobranceiras, preparadas para branco de troyes, brometos, bromo, cál- diastesiaas de malte& preparaçtras greicânfora, caaros, carbonatos, carbo- micos para a indústria, preparações patoucinho e vinagro
embelezar cílios o olhos, carmim para cio,
reto de cálcio, carvões, carvões ativas ra diluir tintas, preparaçõea antieetao
rosto
e
para
oa
lábios.
sabão
e
creme
Classe 42
absorventes catalisadores, celulose, arapari barbear, sabão liquido perfumado pus emulsionadas, chapas fotográficas, nanica, preparações para motores, prerfa: a ; distinguir: Aguardentes, apula- ou não, sabonetes, dentifrícios em pó, chapas sensíveis á luz, cloratos, clore- parações fotográficas, preparações paaa
bronzear, preparaçÕea contendo usatâ.
EniZ; bitter, brandy, conhaque cer- pasta ou liquido, sais perfumados para
tos, clorato de amônio, clorldico. cloro
e 2:as, :lema, genebra, gin, kumel, bac- banhos. pentea, vaporizadores de perha- =matos, citrato de magnéelo, cítrico das rádio-ativas, preparações para cel.
Rea, nectar, punch, pipermint, rhum, M2, escôvas para dentes, cabelos, unhas de magnésio citrico. clarificadores, co- minar a dureza Ga água, preparações'
para decompor ou dissolver gorduras a
GUCC3 de frutas sem álcool, vinhca, ver- e ciliaa, saquinhos perfumado, prepara- lai para vinhos, coloides para fotograóleos, rearaçõas ara impedir a corzosTio
dos
em
pó.
pasta,
líquidos
'e
tijolos
sacuda vinhos espumantes, vinham
fia. composição com base de kieselgur da metais, preparaçõer para impeimeepara o tratamento das unhas. dissol- copal,
quinados e whisky
corrosivos,
cópias,
corantes,
cobilizaçáo do cimento, preparações para
ventes e vernizes, removedores da andres a álcool, cremar de tártaro, creoso. magnésio,. de -crosta una caldeiras,
Classe 43
aula, glicerina perfumada para os cabecristais de asada, cianeto, cimol de para ções • de litiaa, preparações paro
los e preparados para descobrir unhas, id.
,gizas minerais, águas gazosas
calamiantes, decapantes, químicos, des. impedir a oaidaçao da superfic13 metáalhos
e
piratas
ou
sinais
artificiais,
óleos
keebiclas espumantes sem álcool, guaraná,
corantes desincrustante para caldeirai lica, preparaçõea paru lavar arapa3lia
para a pele
.gazosa, essências para refrigerantea redeteesivoos quiinicces, detonantes, dissol de palha, preparações para niquelas',
feescoa, refrigerantes, soda, suco de LeuClasse 49
ventes., emulsões fotográficas, esmaltes preprações para produzir espumas, preas, sifões e xaropes
Automóveis, bonecas e bonecos, baro- etilenos, , extintores, extintores para com- parações para renove.? roupas e Ch3.
lho3 de cartas, bolas paro tado3 os posição quimicas, fermentos, filmes an péus de palha, preparações para o
Classe 44
esportes, balões de brinquedos, brin- sibiliiados, fixadores, fluidos ara en- aperfeiçoamento de ferro, preparaçÕaa
(jAs.tigos para fumantes, como: —Fumo quedos em forma de instrumentos musi- durecer metais, fluor, fluoreto de sódio para renovar os discos de honografaa,
em Milhas, em cordas, em rõlos, picado, cais. discos, espingarda() de brinquedos, flucnidico, fixosp ara soldas, formiatos, preparações para purificação do gen.
diesfiado, migado, acondicionado em la- ferramentas para crianças, jogos da fórmico, fuligem- para fins industriais, preparações preservativa de pedra, d.e
as em pacotes ou em outros recipien- dama, toem de dominó, mobiliem de Eulminato, fundentes gaiatos, gálico, madeira, dos tijolor, doa metais e deo
quilhas, piteiras, ponteiras para chiaria brinquedo& quebra-cabeça em forma galvânicos, galvanização, gazes, gela; vidro, preservativos salitra a congela2os e para cigarros; cigarreiras e betlsas de armar, revolver de brnquedos, que- tina para emulsões geramila, gerador, ção, preservativos contar a ferrugem.
para Rumo, residuos de fumo e rapé., bra-cabeça em forma de arar, revol- giz, glicol, glicose (substâncias para preservativos contra a umidade das papalhas e papéis paar cigarros
ves' ela brinouedoataboleiros para jogos. descorar)._ glicosides. gomelina glicose redes, produtos desinerustantes, prceha(substâncias para descorar), glicosides, tos fixadores para perfumaria, produtaaas
sl bcaca •da crianças. trens e vias fér- gomelina,
Classe 42
graxas preventivas contra O tos isolantes, produtos para conserva
reas
oxidação, graxas. halogênicos, hidrato ção de ovos, produtos para absorvei
Çasseina, 'meais, cestos de flores, faa..
Classe 50
torradeiras, legumes, legumln°1 Todee os não incluídos nas & ima, 4e dci rp inlo hidrioos de carbono, hi• umidade, produtos para a têmpera de
drotug do, tudru.entu liquefeito ou com ferro, produtos para clariçicar e parialasse) .
1•Jree, eaSidaada trese3 o oeasoko, am. a
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ratalcamfao falazdo acardo cora e art. 130 c'a Cadmo 5es Proprlearada llr.str1ai, na Cato do publiasm,aa começara
t3M9 CpC31:35.?_,5 ao Departanaonte
,.aw g prazo de Ca dias para o n2e1mm1rman ian ata paaido. Vurco t o a aaa parszo raderao
de Emic`2C Relwor)f.21
ren rrOPIClifrfe2 CCM Cn3 C:Z',CeS.
aa.Maar.1dh alamprierlada Laiduattaal amaalan rala E0

Pcar aguao, prodatos ara enccriagem
coraçâo dca mortos, produtcs toara clarincar o açKcar, produtos para corar
W.7 alimentam produtos para conservar
o madelan, produtos para evita? o va.
oo da água côbra o vidro, as vidraças,
pacrtiutca para a Indústria Mata, produCraa para melho r a", concervaa, clarificar
O tratar bafadas. produtos para eavivar
o mil-matar pinturas, produtos totogra
firam . produton erflatáriom propilico.
p:ctimido de azoto, pruasiato amarelo,
rammulato cie potássio, pirldima e derivadam, poceacaticoa, pirolenhasta, periforom
Madicarectivez (rabIliCO3, redutores, f p
-madorsftgica:Le;s
calicilato d atina, saliecIlico, =bacio,
carsibilizadcrea ora prova de ácdos,
1m:toa siada, soda calcnada, colda Cal/3aódi rea, soluçâo anti-retrigerantes
•
CCITIOCG hidrófugas, coluçõea impermeabilizantam colUçoes para evitar a formaça° de espumas aos acumuladores.
coluções para evitar a formaçCo de espumas nos acumuladores, soluções para
cópias pela cianotipia, coluçaias de sala
da prata para pratear, soluções titula
das, soluções volumatricas. solventaa.
cubstâncias químicas para uso de ia-.
dústrias, nas tartografias), substâncias
radio-ativas, sucedâneos de cânfora, para a fabricação e celulóides. sucinico,
cuitatos, aulfetos. .8ulfo-âcidoã, sulfona
tos, nuilônies, sulfuroso. sull'carico, tal
tanato de cálcio, tanato de mercúrio
Cánlcos taninon tártrico. tela sensível a
luz, terpenoo, tetracloretos, terebentina
guio. tintas, tolueno tolaol; urânio, ve,
cairia verde de bramem, verde de trono, verdegris, verdete, verniz, corretor
vernizes, viscosa, vitric!os. rcarrão, zalitos e zleceinio
Clama 2
Flu'astracia') e preparações quimicac
'marfar ao agritultura, a saber: adubos
ciaabos artificiais p ara o solo. álcalla
raora fins a/rio:kis. bactericidas. ceras
ra'am martas, clanamide de cálcio
co p o adubo para o cola Cefurnadmes
desinfetantes usados na agricnitura t
ma horticultura. escórias básica° para
naubos, essancies para :A:terminar animala e lantas lianinhas. eatra..tos Ce
cai raia para ara, homicolas. fertilizoutas para o solo. lorrnIcida ariana 112?.ti hvio. massas ama cri:erros, pastilha,:
para destruir Matos. preparações para
prtservar o solo. preparações para desistir Macios, hcvas e plantas dantsi
1ra io aC r . colar, sais para
fins harticolas. , iihstânciar químicas
ama destruir azamos, frarvra e plantca& p inhas veneres contra, a varram
amaram : para insetos c vamos
Clama
f"..as aaatamciar e pau-duces de orieera ani
mal, vegetal ou mineral, em bruto Cril
parcialmente nreparados: Abarmivos caa
L'1,23, argila refrataria, asfaltico ezr
Ensto. alça:st:ao cm bruto. borac.cha C'D
Lauto. bourata. banioira, breu cânfora
amolam. chifres. caras de p lantas: cercã
amaatair, da casar:Mim .c orP:urt,
Ca cavalo. crina em geral, aortiço cm
foi-ato cascas vegetai°, esp ,..to erva,
ramaicinam g trltcrS oleosos esto-,,a,
meotre tê.lhas fihVas vegetais. flore
cama erefites, earnen em bruto. granir(
ao brroo, kleael g hur, açandon de piso

!calca coa 3€:r,oo percialmapa
Preparadas, aeleazion. metalicom °andei..
raa coa bruto !.r.2 QMPCIalCeine Mclma
itcalaa soa tarar., =malas e aplainadas
a-manariam óleos da cascas veaMmaa
mica, marraorma aro bru2o, 61c1Ca
gazes( colidIficodoms. gelatina, Ga, (a.
rade% plumbagam oco L'eCr,Z.
moldagem para laadições. p.a-a:rem
Mama CiCen cm taarto. nadam cala:Liar
mantas medicara:a, madrca eco bri.2a.
quebracho. raizea uagetais,
CA

Lnr..3 catirEic, 1--cLnChlea

locas . caldeiras, nramainam de coStuaa,
mácmine.s adaptadas na construçao e
conservação de estradas, corte Me madeiras e carretes, caáritalarm Para cortes
e moer sarna e legrarea, maquines das:atiradoras, máquinas de ccntar„ maquinas para cortar, maquinas corram:sacras,
carretais, maquinas oravacleiras,
aos hidráulicos, máquinas care fabricar
canhões, maquinas para ilakaicam
70s, máquinas para tirk.-2 caliçc.:, castra
auiclores de gasolina . diapcsiavos de ar.
renque, diferencial, dispositivoa lama
aale elataca para aaotorcs, canamca, dragas, deanatacielras para maataicar. Gera
quinas castra:mia:oras da ccocratc o Tara,
tibraCores ele Willa e ;:cirraaaraa, aa:garmas
dasempollaraloram raamainas &aliam:à>
cescascaceras, azsiatearamorma
TO, espuladeiram dizes da eaaaça.o, Caca
de amusmissão, embraagaza, caaramaaceres centaafugos paru Ecas, eriçam:ama
da cana, eapacanadeima az: a mantclaa,
zramanaaans ama manaras, encora:amena
de caaru.almaras, artp:ammams aama coo:
armalvelaa, roarznaseas do ammtaaar
sera ama azare:lama:3 de CaMaaailçac,
alma cammens maatiplacoacram, a p t e: aro.
armapemadams, a:amar:oras h:ama:atam.
samastema da fcrjaa, cimmaa, cmarama
M;uirms ercarmiarias• maquiam: 2';:".2a...
elavaci erra, ta y.aminma mammaa
aarac, car evaaaras, ::2',0,11 1. :2E. j2
dc ' rOgnos, murem' QC7::: de CC:r_rallt:G

valas, mandris, magnetes para motozem
magnetes de igniçâo, mecanismo ima
palsionadar do diferencial, mineraçáoo
multiplicadores, máquinas misturadoraa
da 'oairo e concreto, maquinas para ama
lharim máquirms para movi:anal:o ças;
terra, inaqi..inas pura moldagem, plcuamm
de iraram:as, plulaar.s, pistaaa de mcm-mm
politriazaa ;notozea a exploaau, aacrom
busto in^ama a elataltas, prensam pua,
aaima de mera, plainas Ihrameram
placam para ternos, pra-asas hadraulicam
o/amansa para panificamao e maquiem;
para fabricaçí.io do massas alimenticiam
máquinas para fabricaçao de papel, poria
tas çfgantes, platinados para veiculam
Mos, pearas cl'e a:avancas, da embica,
geas, ailammtarlas de parafures = f
da cada: palias, :maquinas para clarim
maça:Iras aulverizadoras, máquinas a'a
aat C2 ;11.CLI!C 3, rolem rostos,
toa .Lopulsicamaoma de rolamerta.s
roles, :-.cla m entoa, aparelhos me:anca:3 ao
ceara ao dc aalina, ratanaores da ara,
a. a., Ca (Vau 2. de cllirdra aaclutorca
I micamos, traimmaran cIo acsameam
çairma aca- tive:, paro usinar ferra, aaa
e are
'par:taras aram :ara-alar, r'or,";':'-,
21:r ,iiew, so amarra a Ca
',";!C:a.a r22115 e parafarma Sc_'
fira alia r:Masca, satalites, reparadoras do
genro', éde) e clinaro, magainas C2Cf710rP53 enarui a os para serrar, márminaa
salamieiraa pam manteiga, teores, ama.
bina: tora: Pieiras, tesouras rotativos, :ma
CO- sauna sat
tôrrron revolver,

ca lco na arco, taasca afrata
Imaamalacam e aa•icaam
Coras 5
Aço em bruto, aço • preparado, ama
doce, aço para Vaca, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço azalic. :Co
refinado, bronze, bronze em bruto ea
parcialmente trabalhado. Lamina. (..2
manganês, bronze cri' pó. bronze na
barra, em fio chumbo em bruto co
parcialmente preparado cimento lama
tálico, cobalto, barato ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ma
parcialmente trabalsa.do, fervo em batam
em barra, ferro manganês, tarro veiam
gusa em bruto 1-.5m parcialmente trajaIludo, gusa temparado, gusa mal.eava.,
lâminas da metal, lata em falira, laii;
em fdlha, latão em chapas, latac co
vergalhõea, ligas m.etúlicam,
magnésio, mangaras, metais não
cabotilados ou parcialmente trabalhadoa,
r.r»,)Fr
para .2sV11'"..rc,,
laia em massa, metais estampaioa,
c.a rr.5 nas riect.n , cos, trilhos, tunias, tra,iciuw,
cara para
metais para solla, traque e zinco
r;indo v1!1,-1..1 e urra dais do ma. traams, transportadorea automatc,,'
Ors:re 6 •
mivalra, mácula::, de mar:amam nasal para alta e baixa pressão, máquinas La
Para distinatar maquinas para indaatains n as da esticar, maquinas pala asc.avamao vadzi:..a.s, máquinas para terraplanagem,
Mateis em geral, maquinas e suas partas d.e torra. mãe:ui:las para ent-carPo de niacpanas te soalar, tuchos de válvulas::
iategranica para 'Mu indus'aiaim r,715- óleos. filtros para limaeze de motor, maqu.nas pare lia:asarias de teciam, .:
quinas de arecisam maquias operatrizca, filtros para óleos, foles da foras, fra- mamai ama teclJas de tapeçarias, anaa
motores e suas partes; reça3 para vai. ses, fusos, fornalhas cara fundirao, fura- canas nitaradoms, maaulnaa tarm:ram.
aulosiala VE altera:adores, areiem deiras, forjas, márm i nas sara lurar e mãe-panas Ma Mamam maquinas de taloa,
dores, anais de !stE:3, anain dc eseras centrar fornalhas para tratamentos tar- j tara maquams unaCciram valv-ulaa paia
para rolamentos, anaia de óleo, enata nicas, máquinas cie fabricar papal, má- 'motores, válvu'as do aspiração, Mama
para facilitar o arranque dos matarem quinas aara o fabrico de fumo, máqui- 1pr:4a:ores maca:rico:a aelas ela amaçam
anéis de segmento, autolubrificadorea nas para fabricar gêlo, máquinas para Içara motams, viralmequins, ventclu'ans
arietea. aparelhos para. mistura de com. fabricar telas de arame guilhotinas,
ir..ágginas ventiladoras
.bustivels, de motores a explosão„ ora guindastes, geradores de eietncidade,
Classe
quinas de abrir chavetas, máquinas afia, guindastes, geradores para corrente coa- Máquinas e utensílios para sereia as a
doras para ferramentas de cortes.
laia e alternada, geradores de eletrici- das exclisivamente me agricult ma a
quinas para arqueaçâo de embalagens e dade, máquinas para • galvanoplastia. ça- horticultura a malami emados. ahraieram
aoluaries, máquinas para afiar,cnáuinon zeificaclores de líquidos cconbustiveis, (1,2 talcos, aduba rlaira,3, alminha.: ma,
para ajustar, máquinas de atara:cima qui:renas, injetores para oaaamradcres, sarai C-os e ela pill! n (10:CS corabla.'.,a-s,
ços, burrinhosa illot o3 de motores, Immo máquinas de bnprcrsâo, fornos in.cias- arrancadeaes ama:micos para ela"-'
zinas, blocos, barras, bombas de aa caia miais O:ornai -nas), máquinas imufaado- tina bascrlciaas para acerais, lecarla
batedeiras, bielas, lmeabas de óleo, laa- as. maquinas amadoras, raáquiars para ama. zdabra, mafadr ams, carpia*. a
pricnido. bombas k.brificantes, amma y amar vasileames em amara mmomiaas am i la a 'as a ara :a mm abaetaras para ama»
lubrificantes, bambas de circuIaçâo, ha a ..aTa fabricação Ce babidas reiaimaraLL22,
cultivadarca dabulaadoram
JUS de comustival para matares, bcralm aa água gazeificadas, maquilam C- aalesto ca
3f,,[1,
de Égua e gasolina para autom(mca mlarr e tampam aerrafas, 12GLIIII'. e ;ara dr :. 0:i da- as, clennta a radares; esq,.
ma.a
a
agricultura
escarrilarmarm
bombas hairaulicas. Jambas centratuarm aaarraMar bebidas a limaclem ;:almanar,
cs, anc laavilcIM:.-R, facas para mamaria
rotativas,. de deslocamento e a pi,aSe.
mr calmaram dos rétalas ara aaraaa. nas agricclas terradeiras, gadataam
bambas eltricas• bombas para licaridam
máquiaas para fermeaaar o nisto. garros para arado, grades de cliscon
para . pressão hidráulica e para corearm ar leabialas, juntas universais proa arasãos. bambas elétricas para pneurnatiras, :lama d'água de motores e maquinas, o-a -lactes, máquinas batedeiras para
brunidores para cereais, máquinas 2.:".:.- ra p inoderes a frio e a C Uerke rara aço agricultura máquinas inseticidas ma-'
tecieiras, máquinas brunidoras, mamaras c c.Jt'on metais, lubrificado- quinas vaporizadoras, máquina5
para bordar, máquinas betoneiras, (ma- :ma centrífugos, máquinas de. lavar pra- funda', maquinas niveladoras de tf,
reias. cilindros, câmbios, cabe.çotea, ca- to: e roupas, máquinas !bradaras, ma- máquinas perfuradoras para a agram&
misas, sárter de embreagens. cárter ela armem mancais. motores elétrico:, crea- lura, mapcinas de plantar, motochas,m
motor, comutadores, cubos de placs;; deiras, martelos mecânicos. moira:aos ruas, maaminas regadeiras, maquiava aal
roçar, da amarar; para asfaltam da
de embreagens. culatras de cilindro
sara cereais, maçarocas. martelatas
esfarelar
?animar,
maior, caixas ele lubrificação, carbura- Jacates• motores, mancais
;"a âro-pq;
dores- cabeçotes do cilindro, máquinas motores de combustao alteram motores para isarçaçam, para catar f:oraiimm
para cortar frios, corôas, carteias, ciaa diesel, macacos para brocas macacoa da amaras irariam `'.E00 bm.:rifar e aM'araaa
delas cortantes para entalhar, camisa atascas, de paraftcaos e bial reulicem coco- na' amclalefana:m amar., adubam ral-a•J
para cilindron, cerrama, máquinas cata. cais de roleta, co::, ..-22&aG Co v1. :2¡ji1::2 c mata:;:ma raallma 17,-,; 73
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MARCAS DEPOSITADAS
Puoiscaçâo festa de ~Sr& com e ar& 198 do Código da Propriedade Lnduatrial. Da data da putelfeadio coem:içara
• curvar.* prazo de 80 dias para o deferir~ do pedido. Durante Um pram poderão- apresa:Um suai apaaleka • ao Dapaetaemus
alacióna: da Propriaciado industrial aquêlse que se lula arma prejudicado* Cein a arannedisall
reallitr• 1881811114§8
••n10

faróis, faroletes, fogões, fornos e foga- transistores, aparelhos de transmissão e ções pranoldadas, estuque, cambão dia
reiros elétricos, fios para eletricidades,
recepção de sons e tripés
base asfáltico, estacas, esquadrias. estria.
fios terra, ferros elétricos de engomar e
Classe 11
turas metálicas ,para conatruções, lama.
passar, ferros comuns a carvão, ferros Ferragens, ferramentas de tôda espécie, las de metal, ladrilhos, lambris, lavas
elétricos para soldar, Sevedores, fusí- cutelaria em geral e outros artigos de de função, lagoa, lageotaa, material iso.
veis, filmes avelados, fôrmas elétricas, metal a saber: Alicates, alavancas, ar- lacte contra frio e calor, manilhas, nias.
filtros e óleos para motores, aparelhos mações de metal, abridores de latas, g as para revestimentos de partdea, ma*
de frequência. modulada, fonógrafos, fi- porta-facas, potes, puxadores„ receptá- &iras para -construções, mosaicos; proa
tas métricas, focalizadores para câma- culos, saleiros, serviço dé chã, taças, dutos de base asEáltico, produtos para
ias fotográficas, fejadeiras, garrafas tér- arame liso ou farpado, assadeiras, açu- tornar impermeabilizantes as amainam
micas, geradores automáticos, geradores careiros; brocas, bigornas, baixelas, ias de cimento e cal, hidráulica, pedre.
estáticas e eletrônicos de alta frequên- bandeijas, 'bacias, baldes, botnbonieres: gulho, produtos betuminosos. imparmos.
cia que funcionam com válvulas para bules. cadinhos, cadeados castiçais, co- bilizantes liquidos ou sob outras formas
aquecimento, por dielétrico e indução, lheres para pedreiros, correntes. cabides, para revtstimento e outros como na paClasse 8
fitas magnéticas, aparelhos para gás en- chaves, cremones, chaves de parafusos. vimentação, peças ornamentais de ci.
Para diitinguir artigos e aparelhos elé- garrafado e aparelhos de inversão, re- conexões para encanamento, colunas, mento ou gesso pare tetos e paredes,
tricos e eletrônicos em geral, artigos do- liógrafos, hidrômetros, holofotes para ca.xas de metal para ortões, canos de papel para forrar casas, massas and.
mésticos, aparelros e artigos para insta- automóveis, interruptores, isoladores im- metal, chaves de fenda, chaves inglesa, ácidos para uso nas construções, par.
lações elétricas e hidráulicas; aparelhos pressores, aparelhos de intercomunica- cabeções, canecas, copos, cachepots, quetes. portas, portões, pisos. soleiras
eletromecânicos para automatização in- ção, indicadores de níveis Miaus perma- centros de mesa, coqueteleiras, caixas para portas, tijolos, tubos de concreto.
dustrial; instalações elétricas e artigos nentes para rádios, aparelhos de gás para acondicionamento de alimentos, telhas, tacos, tubos de vintilaçáo,
elétricos e eletrônicos para automóveis; neon, gravadores de fitas, gravadores caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitroa
aparelhos e acessórios de rádios; apa de discos, isolantes elétricos, isoladores ras, conchas, coadores, distintivos, dorelhos e instrumentos e aparelhos para de. corrente, intermediários para filmes, bradiças, enxadas, enxadões, esferas,
Classe 19
fins úteis; instrumentos científicos; acen- lâmpadas, lnnetas, liquidificadores, lu- engates, esguichos, enfeites para arreios, Para distinguir: Aves e ovos em geral,
pas,
lampeôes,
lustres
lentes
aparelhos
estribos,
esferas
para
arreios,
espumadedores, acendedores elétricos, acumuinclusive o bicho da seda, animais viladores elétricos, apitos, aspiradores de luminosos, aParelhos de luz fluorescen- deiras, formões, foices, ferro para cortar vos, bovinos, cavalar, caprinos, galinápó, aqaacedores, abat-jours, alto-falan- tes, limpadores de para-brisas, lanternas capim. ferrolhos, facas, facões, fechaceos, ovinos e suínos
tes, antenas, acumuladores, amplificado- portáteis e lanternas de mão, luzes tra- duras ferro comum à carvão, fruteiras,
Classe 21
res, anemômetros, amperômetros, assa- zeiras para veículos, microscópios, mo- funis, fôrmas para doces, freios para
deiras elétricas; adaptadores de micros. crômetros, manômetros, mostradores, estradas de ferro, frigideiras, ganchos, Para distinguir: Veículos e suas partes
cópias, agulhas para fonógrafos, aque- de rádios, microfones, medidores de grelhas, garfos, ganchos para quadros, integrantes: Aros para bicicletas, autocédores de ambiente, aparelhos de coa- roscas, medidores de intervalos, miras gonzos para carruagens; insígnias, li- móveis, auto-caminhões, aviões, amortrõle e medida, aparelhos de expurgo de qualquer graduação, aparelhos de mas. lâminas, licoreiros, latas de lixo, tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
Utilizado na limpeza e desinfecção de medição, massaricos, níveis de ferro; jarras, machadinhas, molas para porta, breques, braços para veículos, bicicleSentinas, mictórios e outros locais, apa- níveis de água para caldeiras, apare- moias para venezianas, martelos, mar- tas. carrinhos de mão e carretas, canil*lhos de libações para banheiros, apa- lhos de ondulação permanente, objetiva retas, matrizes, navalhas, puas pás, pre- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
falhos de ar refrigerado, aparelhos de para ampliadores, misturadores para ba- gos, parafusos, picões, porta . gêlo, ca- carros. tratores, carros-berços, carros4
at condicionado, aparelhos de alta ten- nheiros painéis de carros, para-raios, seiras, porta-pão. porta-jóias, paliteiros, tanques carrosarrigadores, carros, car.
plugs, parômetros, panelas elétricas, pa- panelas, roldanas, ralo para pas, rebi- roças, carrocerias, chassis, chapas cirham aparelhos automáticos para desnelas
de pressão pistolas de pintura tes, regadores, serviços de chá e café, culares para veiamos, cubos de veiculas.
carga de água, aparelhos de alarme,
pick-ups,
pilhas secas elétricas, prumos. serras, serrotes, sachos sacarrOlhas, -te- corrediços para veículos, direção. &dlaparelhos de aquecimento central, apasouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
arqueação de volumes, balanças, bate-. pantógrafos, pantômetros, pirômetros tenazes, travadeiras telas de arame, tor- gadeiraa estribos, escadas rolantes, eleperiscópios,
potenciômetros,
quadros
de
vadores para passageiros e para carga,
deiras, batedeiras para refrescos, bateneiras, trintos, tubos para encanamento,
deiras para líquidos e massa, bules elé- comando, instrumentos para medida e trilhos para portas de correr, taças, engates para carros, eixos de direção,
tricos, bobinas para rádios e televisões, contrôle para mecânicos, relógios de travessas, turibulos, vasos, vasilhames freios, fronteiras para veículos, guidão.
tocomotivas, lanchas. motociclos, mola&
businas, baterias, baterias elétricas, ba- água, revólver para pinturas, projetores
e verruma
motocicletas,
motocargas moto furgões,
cinematográficos,
,
pince-nez,
aparelhos
rômetros, bússolas bobinas, balcões friClasse 15
para-choques.
goríficos, aparelhos para bordar, apa- da refrigeração,' refrigeradores, réguas Para distinguaa Artefatos de ceâmica manivelas, namaa ônibus,pedais.
pontões.
pare-tatuam para-brisas.
relhos para banho de ar quente, chu- de aço, rádios, refletores, reatores raveiros elétricos, coqueteleiras, churras- lais, receptores, regadores automáticos porcelana. faiança, louça vidrada para rodas para bicicletas, raios para biciclereboque, radiadores para veículos.
tlueiras elétricas, campainras elétricas, relógios, relógios de ponto e de vigia, uso caseiro, aparelhos de chá, de caf&. tas,
rodas
para veículos. saltas, triciclos, tide
jantar,
serviços
de
refrescos
e
de
redutores,
resistências
elétricas,
registros
chaves elétricas, chaves autoniáticas,
para água, registros para canais e com- bebidas a saber: abajures de lampião, rantes pára veículos, vagões, velocípechaves para antenas e fios terra, con- portas, receptores de sons, reatores, rea- açUcareiros, apanhasmoscas. bacias de des, varetas de contrôle do afogador e
-tactos elétricos, candelabros, chaves de toras para luz fluorescentes, reostatos, latrina, bandeijaa banheiras, biscoiteiras acelerado . troleis, troleibus. varaes de
alavancas, chaves de tomadas, comuta- registros para vapor, registros para
carros. toletes para carros
idês, botijas, bules, cafeteiras canecas
dores, cafeteiras elétricas, compassos, bidê, para banheiros, para aparelhos be- castiçais, chavenas, centros de mesa.
Classe 22
câmaras frigoríficas, caixas de descarga bedouros, para lavatórios e para pias, compoteira. cubosê. descansos de porcePara distinguir: Fios e linhas de tbda
para vasos sanitários, aparelhos para secadores para cabelos, quebra-luzes,
lana, escarradelras, espremedores. fileis espécie, fios e linhas, torcidrn ou não;
cortar pães, cafeteiras automáticas,
funis, garra 4as, globos, jardineiras jat- fios e linhas em geral para kordados.
sorveteiras,
sincronizadores,
sextantes,
chassis, condensadores, condensadores
.para vapor, colimadores aparelhos cor- selecionadores, sifões, sereias de alarme em, jarrões, lávadedos, lavatórios lei- costura, tecelagem, tricotagc:n e para
tadores de frios, cabos e condutores elé- aparelhos para soldar, soquetes, sinalei- teiras, marRnttas de porcelana, matute- trabalhos manuais; fios e I..Mas obtiros, reguladores automáticos ou não, guelras, molheiras, moringas, paliteiros
fios de
tricas, contadores de rotação, compres- aparelhos televisores, telelupas, telôme- pedestais, pias, pires; polvilhadires: dos por processos químicos;
raion para pneumáticos e linha de
sores, máquinas cinematográficas, ins- tros, tomadas, telescópios, teodolitos porta-facas pores, puxadores, receptápescar
trumentos de calcular, chicotes para termômetros, tomadas de corrente, apa- culos, saleiros; serviço de chá:, taças
automóveis, cronômetros, aparelhos ca relhos de elégrafo sem fio, transforma- para café, travessas, terrinas, orindis
Classe 23
libradores, aparelhos cinematográficos, dores, trenas, torneiras de alta pressão, vasilhas, vasos sanitários e ricaras
Para distinguir tecidos em geral, teciaparelhos de contrôle de sons, aparelhos torneiras com dispositivos para aquecidos para confecções em geral, para
Classe
16
de comunicação interna, discos grava- mento de água, telefones, telescópios
Para distinguir: Materiais para construi- tapeçarias e para artigos de Cansa e
dos, diais duchas, despertadore s , encetransmissores,
toca-discos,
automáticos
cões e decorações: Argamassas. argila. mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
radeiras, expremedores elétricos, estuou não, tubos conduits, terminais para areia. azulejos batentes. balaustres, blo caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
fas, exterilizadores, esquadros de aço, baterias, voltímetros, ventiladores, vál- coe de cimento, blocos para pavimenta lã em peças, juta, iersey. linho, aylon
esquadros de agrimensor extintores de
válvulas de redução, válvulas :ao. ralhas. cimento, cal.- cré, chapas paco-paco, percalina. rami, rayon, seda
incêndios, aparelhos para expremer fru- vulas, '
para
rádios,
válvulas para água, valvu- manares calimos. cajailhos. colunas. natural, tecidos plásticos. tecidos impertas e legumes, escalas indicadoras de
meáveis, tecidos de pano couso
marms para cabarturas. caixas; dás:lua.
maré, eletrômetros de quadrantes exaus- Ias de descarga a pressão, válvulas de
e veludos
toses, estojos para filtros com torneiras, comportas velas para filtros, aparelhos caixas de lescarba pare etiros. edificaalgodão, para colher cereais, tnáquinas
ainassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar,- para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para en.
sacar, máquinas e ancinhos para 'forragens, máquinas toscadoras. ordenadorás mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
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1A AR C AS 'DE F S T DAS
Publicação Feita de acôrdo - com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. • Da data da publicação começará
a correr ai prazo dia 60 dias para o deferimento do •pedido„ Durante esse prazo poderá' apresentas- suas oposições ao Departamento
Racione i da Propriedade Industrial aquêles Que Sn Pala:trem prejudicados colai e concessão do registro requerido

nhas. recipientes, suportes, suportes pare
•
Classe 26 .
Artefatos de madeira em geral: Arei. guardanapos. saleiro tubos, tigelas.
bs. alguidares armações para balcões tubos para ampolas. tubos para serio.
e para vitrine& artetatoa de madeira gas. travessas, tipos de material pias
•para caixas, bandeias. barris- baldes tico. sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilhabatedores da carpe. caixas caisties. cal mes para acondiciinamento, vasos, ai.
notes cavaletes, cunhas cruzetas cubm caras. colas a trio e colas são incluídas
•caçamba. colheres. cestos para pães em outras classes, para borracha para
cap uz para cozinha, cabos paro ferra corrumes, para marceneiros, para sapa
mantas cantoneiras, engradados estra leiras. para vidros pasta adesi•va pare
mater.& plástico e tapera]
das. amarinhas estofos espremeddias
Classe 29
embalagens de madeira. escada for
mas, guaraiçaeo para porta-blocos Espanadores escamas comuns, lambazas,
reiclos, vassouras e vasculhos
euar.oições para cortinas, guarnições . de
Classe
madeiras para utensílios domésticos
malas de madeira. palitas, pratos pi Adesivos para veciação, anés s para Ve
oas. pinos puxadores prendedores de dação argolas para variação. arruela
tos, pasinhas garfinhos e colheres para para vedação: barbantes, barracas ra
sorvetes_ palitos para dentes. taboa: campanha, betume pare vedação. bu
de passar roupas táboas de carne chas .para vedação, bujão (relha par.
tonéis. torneiras, tambores tampas su- tarraxa): cabos, canaletes, cordas. cor
déis cordoalhas. cordões, . correias d,
portes de mdeira. retinha. ralés.
transmissão de toda espécie; ermas
re gados e sacos
• ,s, esferas •para vedação; fitilhos par\
Classe 27
Para- distinguir artefatos de palha ou smarradias. forros para vedação fuga
fibra não incluídos em outras classes: laca: gachetas: iuntes para vedação
Telas para assentos de cadeiras, saco- lonas, lonas para treios de c/el.-tilos
las, cestos, esteiras, peneiras, embornais, ,Inr-- , -ns massas para vedação. mo
redes, sacos, cabos para utensílios su- 'as pare vedação: rôlhas: tampeis , par.
portes para filtras, rédeas, malas, ces- vedação (fins não medicinais). tendas
tos para pães, cestos para costura, ces- tiras para vedação, tubos para sreflação
tos para costura, cestos para lanches, ma:ilações para vei l ai.ião; válvulas par:
vedação
caixas para acondicionamento e caixa
Classe 32
para enfeites
Para distinguir: Almanaques, arl,n-.1as.
Classe 28
álbuns impressos, boletins, ca•
Para distinguir: Artefatos de material' anuários,
tálogos. edições impressas, revistas, or.
plástico e de nylon: Recip:entet fabris. gãos
de publicidades. programas. radio• cedas de material plástico. revestimen- fônicos, rádio-televisionadas, peças teatos confeccionados de substâncias amo
trais e cinematográficas, programas
mais e vegetas; Argolas açucareiros.
[circenses
armações para aicclas, bules, bandejas.
classe 35
•
bases para telefones. baldes. bacias bal- Couros e ptles preparadas ou não, casas, caixas, carteiras, chapas. cabos murças. couros. vaquttas. pelicas. e arpara ferramenras e utensilios. cruzetas. tefato dás, mesmos: Almofadas de coa.
caixas para acondicionamento de ali- ran, arreios. bolsas, cazteiraa, caixas
mentos caixa de mater:al plástico para. chicotes de couro, carneiras, capas para
baterias, coadores, copos. canecas. 02121- álbuns e para livros, embalagens de
¢iças. capas para álbuns e para livros couro, estofos. 'guarnições de couro para
cálices, cestos, ca gaçais para velas. automóveis, guarnições para porta-blocaixas para guarda de ibjetos. cartu- cos. malas, maletas, porta-notas, portachos coadores para chá.. descansa para chaves. porta-niquela, pastas, [sul:miras
pratos, copos e aspinhos de plásticoas de couro, rédeas, aelins, sacos para viapara soraetes. otairinhas de plástici gen% sacolas% witos. sol= e soladas
para sorvetes, colherinnam pasinhas.
tirantes para arreios e valls2a
garfinhos de alastra° para sorvetes forQuase 35
minhas dt plástico para sorvetes. discos. AMO para garadamsrpos de asam/
embreagen de material plástico. emba- aghtfinados. aluam (em branco), Albmiza
lagens de mater:al plástico para sorve- para retratos outêrcrafes. balões (cates. estojos para objetos; camuflas de coto para brinquedos) blocas oura
nylon, esteiras. enfeites para amtoinó. cerravam:lenda. blocos para cálculos
veia massas anti-ruidos. escoadores de blocos para anotações. bobincm, brochis.
pratos. funis, fôrmas para doces. fitas ras não impressas, cadernos de escrepara bolsas, çacas guarnições guarni- ver, capas para documentam carteiras,
alabes para porta-blocos. guarnições caiscas de papelão, cadernetas. caslar:
para Equidificadores e para batedeiras nos. catitas de cartão.. canas pare aa.
de frutas e legumes. gcarnições de ma pelaria, cartões de visitas. cartões cO.
' ílios e eibjetos raerciois.• cartões írsdices. confeti. crarSerial plástico para utens
guarnições para bolsas garfos. galeria' tolina. cadernos de Capei' rnalimetredr
para cortinas, ferro laminados, plás- e eco branco rara desenho. cadernos
ticos lanche:res. mantegueiras. malas esdarea cartões em branco, cartuchos
orinóls. prendedores de roupas puxado- de cartolina, copas planográficass cai.
aes de móveis, pires, pratos palitei. &errada de lembrança. carretean do
ros. pás de cosinha, pedras nomes art i palão. envelopes. envólucros para cisa
-gosprte adcumnost autos de papel, encadernação de nane
xadores de água para uso daméstica ou papelão. etiquetes. falhas Indilc'es
porta-copos. porta-nique:s, porre tiaras telhas de celulose guardanapos livros
porta-documentos, placas, rebite (adi não impressos, livros fiscais., tivtc* de

contabilidade. inata-borrão. ornamentos
de papel transparente. pratos, papeli.
nhos, papéis de estanho e de alumimo
papéis sem impressão, papéis em branca
para torrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta. papel crepon papei de
seda. papel Impermeável, papel encerada
papel higiênico, papal impero:ave'
Para copiar. papel cara desenhos. papal para embrulho irapermeabil.zadc
papei paro encadernar papel para eu
cravar. papel pare imprimir, papel pa
ratina para embrulhos. papel celotan,e
papel celulose. popel de linho pape.

sadeiras. carrinhos para cna e caia,
sonIuntas para dormitórios, coniunFs
para sala de jantar e. sala de vt.srt:i'lc,ii
majuntos para terraços, jardim e ora.H.s>
anjuntos de amnarios e gabinetes p;•"ita,
:opa e cosia:Isl. camas, cabides. ca.i:!faa'
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de mo as.
dispensas. divisões, clivaria, discotec:aa
:te madeira, espreguiçadeiras.
ilhas. estantes. guarda-roupas, mesas%
mesinhas. inesinhas para rádio e teley3.
ião, mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos. poltronas,
absorvente.' papel para embrjhat ta• oratronas-camas. prateleiras. porta-chabac°, papelão, recipientes de capei rta ma/as, sofás. sofás-camas. travesseiros e
vim nes
'setas de papel. rÓl'ulo de papel. rolo:
de papel transparente. sacos de pape
Classe 41
serpentinas tubos, postais de minas Alcachofras aletria, alho, esparges,
e tuhetes rl valse;
açúcar. alimentos para animais, amatob
Classe 39
ausendons, ameixas. amendoim. ararufis>
Para distinguir: Artefatos de borracha arroz, atum, aveia avelãs. aze.te azad.
borracha, arretaras de borracha para amua' braba, bacalhau. batatas. balam
velculos artefatos de borracha não
biscoitos-. bombons, bolachas. baunilbrs.
ciladas em outras classes: Arruelas, ar :aratnelis chocolates, confeitos, craVo
golas amortecedores, assentos para ea cereais, cominho. creme de le:te. cremas
&eiras. borrachas pura aros, batermes de Ilimentleios. croquetes, compotas. cana
cofre, buchas de estalsilizador buchas glea costhada, cr.stanba.
aia. condi.
buchas para jumelo, batente de porta
?at. e em pó. cacau. carnes. dias
batente de chassis bicos para ciarnadaa rei"; em pó c cai grão. Carnar&m canele,,
ras. braçadeiras, bocais. bases para te- isentos p ara Etjaientos colorantera
lefones, borrachas para carrinras iodos chouriços, Cadê, locas, doces de toamiais. borracha para amortecedores ras. espinafre essências alimentares Q):2-3
bainhas de borracha para rédeas. cacham
ervilhas, camovas. ertrato de tais.'s
de motor, câmaras de es. chupetas. cai' reata, tardarias alimentícias,. favas ..fam
does. massiços de borracha, cabos para cuias, flocos, Mareia fermentos toE;ão
ferramentas chuveiros. c-Jaças da boi- f:goss frios kmacs sêcias naturais e crie.
racha. chapas e centros de mesa, cor •talizadas. glicose, goma de mascar. goro
das de borracha, cápsulas de borracha duras, grânulos, grão de bici gelatina,
parac entro de mesa, calços de barra- goiabada. gsldiez, berva doce Deram
cha para máquinas, copos de borracha •masa, hortaliças lagostas. linaimas
discos de mesa, descansa mama pratos, coama.nmado, laste em pét, inumen,
para freios, dedeiras, desenrapideiros cama-sovai lentilhas, linguiça louro e a2>
encos2oà, embolas, esguichos estrados sus alimeaticias. mariacos, amatelaras
esparraas de borras-aba era quabralacto manariam. marmelada rnacarrai, ca.a
para, ora-atras. fina da borracha Usam sa da tomate, mel e melado. mate. Gás"
Mamas de borracha. .guarnições iram Soo pu ra masgrais. molhos, WOrtISCOCI
automóveis, gazoniçaaes para veia-doa
paios paallaas pimenta. pós pmaa
Macheias para escolares, L'Oniaas de •mostarda, mortadela, nós moscada. asas.
borracha para degraus, listas de bor- tes. óleos comestivcie, ostrr_s. civoQ,
racha. manoplas, maçanetas. protaaara pucUra, pickles, peixes, presuntos. ama
ma pare para-lamas, protetoras da tês. petit-pois, pastilhas. pizzr.s podiam
para - choques, pedal do aceleras:or, sM" queijos, rações taalanccad,as paro araa
dal da partida. perra para bilainsa, atoai. requeijões. sai, sagü sara/adiam
pratiahca. pricumaticos. pontas de bor- sanduiches, sorvetes, suei de tomate e d.e
racha para bengalas e mulatas. rodar frutas, torradas tap:ocra tâmaras, tara
massiças, ordizioa, racestimentos.
rim. tremoços, tortas, tortas paro da
borracha, rodas da borracha pare cá;
atento de animais e aves, torrões
veia- ranhosas de vaatio, Sr.u,,--aresc
ancinho e vinagre
motor sapatas clo pedal do breque. se
Classe 42
cambaio e latám-faa, suporta% s emi- Para distinguir: Aguardentes, apeai.
da
cCmSio.
pneumáticos, suportes
vos. anis, bitter, brandy, conhaque cer4
f=as de partidas. saltos. solas e miados vejas; fernet, genebra, gim, kumel, flama
de borracha, surdinas de borracha para res acatar, punch, pipermint, rharm
aplicação asa 4los telegráficos e teteia,. sucos de frutas sem álcool,
vinhas, ver.
doas. cavadores de parta, tigelas
raouth. Vinhos esp umantes, vinhos
açodas tampas asa barracha amoa conta
quinados e whisky
côtce, tiras de borracha pare elabora
Classe 43
COO de substâncias 1:5171ICEte
Aguas oazosas artificiais, bebidas espe,
mantes sem álcool, guaraná, gasosa, em,
classe
Móveis em geral. de metal, vidra, da sênciaz para refrigerantes, refrescam rma
aça. madeira.. estofados . ou ama incha friçarantes, soda, suce de frutas, sifões G.
ave móveis par: .ascritlarias: Armários.
Zarapice
srmários para banheiro e para roupas
Classe 44
'mofas, ale-notadas, acolchoados para Cloro-roa acendedores para cigarrem
navais, bancos balcões. • bunimaeras aromatizadas para fr...=antes: bolsas tom
oandejas domiciliares, berços, biombos, fumo-, bolsas' roam rsaaa ç^.41).!,mbee, cava
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MARCA 5 DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. la0 do ÇOrligis da a'ruprianacte . industriai tas dala da publicação começará
esse priva° porte ao kir eser, i.rer suas .oposições ao Dapartameutaa
• . aerrer o prazo de 60 dias gera o deerimenao do pedido '
~mi da • Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicam* colai a com:assem do registro 'requerido
151.1i'gn te

a.aba

*eiras para fumo, charutos ,. cigarreiras, para esporte. nadadeirds. redes • par •hldratos de carbono, hidrotugas, ('solo \altivos de pedra, de madeira dos tiloaões — ), hidrocento liquefeito ou com• los dos metais e das paredes, preparapesca. tamboretes e varas para
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
prinaido. hidrosulfitaa hipoclorito de só- ções para' de'spolir o vidro, pres vaupesca
para piteiras, fosforeiras de bolso, isClasse 50
dio, hi posul fitos, i g riif ug as (matérias vos contra a congelação pressrvativos.
queiros, paria para cigarros, piteiras,
-ponteiras de cachimbos, porta-charutos, Artigos não incluídos nas classes pre - —1, ignição de cerveja indico, iode- contra a ferrugem, preservativos concedentes
tos, lódico. iodo (sais . de —1, iricho tra a umidade das paredes, produtos,
rapé, sacos para fumo
(cloreto de —1; laga, lanem lanolina. desincrustahtei, produtos fixadores para
Classe 45
Termos ns. 770.412 a 770.431. de
linoleico, líquidos' quimicos, limados de per fumaria. Produtos fixadores para
Para distinguir: Plantas, sementes e
28-9-66
têmpera. litargirio, Urina. litio magné permaria, produtos iso ia ntes (químimudas para a agricultura, a horticulCasoperativa Agrícola de Cotia —
tura e a floricultura. Flôres naturais
sio, malânicos. malatos, malico, manga
.produtos para conservação de
Cooperativa Central
natos, manaanico, massas eletroliticas, ovos, produtos para absorver a muiClasse 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
matéria filtrante. rnatéria á prova de dade, produtos para a têmpera de feri
Priissia, diVaiade de zinco, abrasivos,
fogo, matéria igni fuga_ materias • para ai, produtos para a encolagem e correalgoa'slo preparado para limpar metais,
enriquecer e purificar o • gaz, matérias' ção dos mortos, produtos para clarifidetergentes, espremacetes, extrato de
corantes animais, matérias corntes
car e purificar águas, produtos- pára a
onil, fécula para tecidos, fósforos de
nerais, matérias corantes. vegetais, ma, tênipera de ferroe produtos para a eucera e de macieira, goma pare lavanClasse 1
lir. matérias par perfurar metais, maté- colagem e correção dos mostos, produderia, limpadores de luvas, líquidos de Absorventes, aceleradores de vulcaniza- rias para tornar o vidro e o esmalte tos para clarificar o açúcar, produtos
branquear tecidos, líquidos mata-gordu- ção, acetatos, acéticos, acetilicadores. opacos, matérias primas químicas, mer para conservar alimentos (quimicos),
ras para roupas e mata óleos para rou- acetona, acetileno, ácidos, absorventeS, terias decapantes. matérias para despo produtos para conservar a madeira,
pas, oleina, óleos para limpeza "de car- agentes químicos, água-acidulada para cúrio, 'mediato de geranila mediano, produtos para evitar o vapor dágua
ros, pós de branquear roupa, salicato aramuladores, água raz, albumina ioda- tnetilicos, minio, misturas qunnicas ex sôbre o Vidro, as vidraças, esa., produd
" e sódio, soda cáustica, sabão .em
da, albumina de malte, albuminas, aIbu• ontoras, misturas químicas trigirificas. tos pura a indústria textil, produtos
sabão comum, sabão de .esfregar e sa- minas vegetis, Ibuminoides. alcalinos. misturas químicas refrigerantes, mona para melhorar conservar, clarificar e
ponáceos, tijolos de polir e verniz
alcalino terrosos, álcalis, alcaloides zite, mordentes inuriato de estanhc tratar bebidas, ' produtos para reavivar
para calçados
álcool, alcoolatos, aldeidos. alizarina, amorifacal, naftênicos, negro animal, ne s. refrescar pinturas, produtos fotog.iClasse
47
•
Para distinguir combustíveis, lubrifican- alummis, alvaiade, aminas, acnoniacais, gro de fumo, negro de berlim, negro ticos, proci Liais refratários, propilicm
amoniacal, amoniaco, amua. amilico de eberliM para , sapateiro, negro c protóxidó de azoto, prussiato amarelo,
tes, substâncias e produtos destinados à
Iluminação e ao aquecimento: álcool (álceml), anilinas, antraceno, anti-cor- brunswick, neutralizadores quitnicos pa. prussiato de potássio, piridina e derivamotor, carvão a gás hidrocaaboreto, rosivos, antl-detonantes, anti-incrustan- ra liquidas fermentados, nitrada, nitra dos, picoacético. pirolenhoso. piroforos;
redutores,
gás metano, butano e propano, gás en- tes, antimônio, anti-oxidantes, antitár- tos, nitricolulose, oleico. óleo para con- rádio-reativos químicos
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- taro, arsênico, azalina, azótico, azotos. servação de ovos, oxalatos, ()anca reveladores fotográficos -rollfilmes; sais,
xas lubrificantes, óleos combustíveis, taro, arsênico, azalina. azótico, azotos, oxidantes, óxido de antimónio, óxidos salicilato de litina, saliecilico, sebácio.
óleos lubrificantes, óleos destinados à azul da prússla, azul ultramar, azul metálicos, oxigênio na indústria, oxigê- sensibilizadores para prova de ácidos,
ultraa'arino; bnhos para fixação e re- nio liquefeito, paládio, palmitico, papei silicatos, soda, soda calcinada, solda
Iluminação e ao aquecimento, óleos
velação fotográfica, banhos galvânicos. albuminado, papel baritado, papel tua. cáustica, sádicos, solução antirefrigepara amortecedores, petróleo e
banhos de galvanização. bário, barita, nesol papel de platina (sépia), papei rantes, soluções para tornar incornbusquerosene
benzina, benzóico, benzei, betume, bi•
Classe 48
o. papel heliocopista, papel helio- rivais, soluções hidrótugas, soluções
Para distinguir: Perfumes, essências, es- cloretos, bloxolatos, bismutos, bismuta- gra 4ico; papel .para ensaios quimicos imperrneabilizantes soluções para evitratos, água de colônia,. água de touca- tos, branco de chumbo, branco de neu- papel para revelação automática, pdpel tar a formação de espuma nos acumulacador. água de beleza, água de quin&. dum branco de troves, hrometos, bro- tostórescente, papel fotográfico (uns' dores, soluções para cópias pela cjaágua de rosas, água de alfazema, água mo, cálcio, cânfora, caparosa, carbona vel). papel contra a ferrugem, mima notipia, soluções de sais de prata para
para barba, loções e tónicos para as tos, carboreto de cálcio, carvões, car- fototnétrio. • papel transferotipo, papel pratear, soluções tituladas. soamões vocabe:os e para a pele. brilhanSina. ban- vões ativos absorventes, catalisadores pedra lipes, pedra pomes, peliculas ci- lumétricas. solventes. substâncias (quídolina, "batons". cosméticos, fixadores celulose (acetato de — ), chapas emul- nematográficas (serisiveis), películas micas para uso de indústria, nas fotode penteados. petróleos. óleos para os sionadas, chapas fotográficas, chapas fotográficas (sensíveis), percarbonato grafias), substâncias rádio-ativas, sucabelo, crave rejuvenescente, cremes gor- sensíveis á luz, cloratos, cloretos clo- percloraftálico, pigmentos, ou cores para cedâneos de :ânfora para a Napricação
durosos e pomadas para limpeza da drato de amónio, cloridrico. cloro, cro- zinco.• potassa, potássios, preparação
pele 'e "maquilage". depilatórios. deso- inatos, citrato de magnésio, cítrico de a indástria, pó de alumínio, pó de de celulóide, sucinico, sulttos, sulfatos,
sulfonados, sulfônicos, suldorantes, vina gre aromático, nó de arroz magnésio, cítrico, clarificadores, colas zinco, potassa, potássios, prepaaaaâ, sirito-á-eidos,
furoam
sulfúrico,
talco, tanato de cále talco perfumado ou não, lápis para para vinhos, coloides para fotografia para economia do earvâo. preparações
Pestana e sobranceiras, preparados para, composição com base de kieselgur. cá. hidrófugas, pre Parações •quimicas para cio, tatuo° de . mercúrio. tânicos. taniluz, terpeembelezar cílios , e olhos, carmim para pai. corrosivos (anti ). cópias (so- a indústria, preparações diastásiaas de nos tártrico. tela sensível â
nos. tetracloretos, terebentina. todo.
O tosto e para os labias, sabão e creme luçôes para —), corantes. cores a
para barbear, sabão líquido perfumado álcool, cremor de tártaro. creosoto, cria maltes, preparações para diluir tintas tintas, tolueno, toluoi; urânio, urânio
ou não, sabonetes, dentifricioo em pó tais d asada, cianeto. cimol decaiam]. preparações ansicletonante*: . prepara (compostos de — ). urânio (saia de
). %/anilina, verde de brearem, verde
pasta ou liquido, sais perfumados para antes, decapantes químicos, descorantes, çaes pára motores praparações foto
banhos: pentes, vaporizadores de perfu- desincrustante para caldeiras' detersi- mcáficas, preparações para bronzeai de cromo. verdegris verdete, verniz.
tne. escesvas para dentes, cabelos. unhas vos quimicos, detonantes (anti —). preparações contendo matérias radio -corretor. vernizes, viscosa, vitricico,
,xarão, zalitoa e zircônio • .
'cílios, saquinhos perfumado, prepara. clicsoaa entes: emulsões fotográficos, es- ativas, pressarações para eliminar a du
Clame '5
dos em pó. pasta.'líquidos e tijolos maleta, etilenos, extintores. extintores reza da água, preparações para decota.
ra o tratamento das unhas. disso'. (composições quirnicas), fermentos. por ou dissolver gorduras e óleos' pre•
Aço em brutO. aço preparado, aço
Vestes e vernizes, removedores da 'cuti- filmes sensibilizados. fixadores (sais). praOes para impedir a corrosão de
aço para tipos, aço fundido aço
e*. glicerina perfumada para os cabe- fluidos para endurecer • metais. .9uor, metais, preparações pa ra imaermeabila doce,
trabalhado, aço pálio, aço
los. e preparados para descolorir unhas. fluoreto de sódio, fluoridico, fixos para zaçâo do cimento, 'preparações para parcialmente
refinado, bronze, bronze em bruto ou
zillos e pinta: ou sinais artificiais, óleos
spidara formiatos, tórmico. fuligem para magnésio, preparações • para magnésio, Parcialmente trabalhado. bronze de
para 'a pele
fins industriais, fulurinato, fundentes: de crosta nas caldeiras, preparações de manganês, bronze em pó bronze em
Classe 49
gaiatos, gáhlco, galvânicoa (banhos Ultra, preparações par impedir • oxi- barra. em fio chumbo em bruto mi
Para distinguir jogos, brinquedos, pas. —), galvanização (banhos parais ga- dação da superficie metálica, prepara- parcialmente preparado cimento meSateampos e artigos desportivos: Auto zes. gelatina para emulsões (protegr.). ções para lavar chapéus de palha. pre- tálico, • cobalto, bruto ou parcialmente
tomóveis e veículos de brinquedos, gema (sal geramila (acetato). prações para ,niquelar, preparações pari trabalhado, couraças. estanho brutc ou
armas de brinquedo, baralhos. isolas peraniol (acetato de —). gerador (me. produzir espumas preparações para re- parcialmente trabalsado ferro em bruta
Para todos Cie esportes. bonecas. árvo- tilato de —). giz glicol. glicose (subs- novar roupas e arapéus de palha.. pre. em barra, ferro manganês ferra velho
tisea de natal, chocalhos, discos de arre- tâncias para descorar
glicosides. parações para. o aperfeiçoamento de gusa ein *bruto ' ou parcialmente traha
aiêsso desportivo, figuras de aves e gomellna, gaaxas preventivas contra a ferra, preparações para renovar os dis- lhado gusa temperado gusa. maieave
aves e animais, logos de armar, logos
): haloga cos de fonógrafos., preparações para lâminas de metai o lata em loira mias- _
graxos (ácidos
de mesa. luvas para esporte, miniatto oxidação,
nicos (produtos), hidrato de alumiai° purificação do gaz preparações presermáscaras
_ et) Rolha latão err chapas latão et:
istensillos domésticos,

COTIA
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'MARCAS DEPOSITADAS
Publicluão feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferinsento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departaniento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concesg:o do registro requerido

vernalhõess ligas meiálicas limalhas
urdariesel manganês metais cão rraba
ai parelasruente trarm;hados, .ne
1h
tais em massa metais eston./paios,
'
metais para sola .nique . e zinco
Classe 6
Para distinguir máquinas para indástrhis
texteis em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máquinas de precisão: maquias operatrizes.
motores e suas partes: peças para vaicalos:alavancas. alternadores. aceleradores, anéis de stão. anéis de esferas
para rolamestos, anéis de óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores,
anéis de ;amianto. autolubrificadores,
arietes. aparelhos para ' mistura de cominstiveis, de motores a explosão., máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadosas para -ferramentas de cortes. májuinas para arqueação de' embalagens e
volumes, máquinas para afiar. máquinas
para ajustar, máquinas de atarrachar,
batedeiras. bicas, bombas de óleo, braços. hurrinhos. blocos de motores, bronzi ens. blocos, ha sras, bombas de ar compritnido, sorsbas lebrificantes, bombas
lubrificantes, bombas de circulação , bombas de comustivel para motores, bombas
dc água e gasolina para automóveis.
bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão,
bombas, eltricas. bombas para líquidos,
para pressão hidráulica e para compressões. bombas elétricas para pneumáticos,
brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas brunidoras, máquinas
para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas . cilindros, câmbios, cabeçotes, camisas, • sárter de embreagens, cárter de
motor, comutadores, cubos de placas
de embreagens. cu'atras de cilindro do
motor, caixas de lubrificação, carbura.:
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas
para cortar frios, coróas, carteias, cadeias cortantes para entalhar, camisas
para cilindros. cardans, máquinas catadoras. caldeiras, máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
conservação de estradas, corte de madeiras e carretos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes. máquinas classificadoras, máquinas de contar„ máquinas para cortar. máquinas compressoras,
carretéis. máquinas' cravadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para fabricar
canMes, máquinas para fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina, dispositivos de arranque. diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores, dínamos, dragas, desnatadeiras para manteiga. desifibradores de cana e forragem. máquinas
cPesempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, desintegradoras. máquinas distribuidoras de concreto e barro, espu'adeiras, eixos de' cPireçãO, eixos
de transmissão, embreagens, erigraxadores centrífugos para forjas, engenhos
de cana, expremedeiras para manteiga..
engrenagens para cnancals, engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
sem fim. engrenagens de distribuiçãO,
engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras. elevadores hidráulicos,
exaustores de forjas, esmeris, espulas.
máquinas encanatórias, máquinas ensacadoras, elevadoras, máquinas ensaca-

claras. elevadoras, máquinas de esculpir,
diafragmas. engrenagens de comando
das válvulas. maquinas. empilhadeiras,
máquinas para sstaleiros, eixos de comando, ergrenagsns para eixos de c.
mando de válvulas e oard e,xo de Manivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavação
de terra, máquinas para extração de
oleos, filtros para limpeza do motor,
filtros 'para óleos, foles de forjas, fresas, fusos, fornalhas para fundição, furadeiras, forjas, máquinas para furar e
centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gêlo. máquinas para
fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade,
guindastes, geradores para corrente contisna e alternada, geradores de eletricidade, máquinas para galvanoplastia , gazeificadores de líquidos combustíveis,
quinc:los, injetores para carburadores,
máquinas de impressão, fôrnos industriais fornalhas), máquinas insufladoras. máquinas liniadoras, máquinas !sara
lavar vasilhames em geral, máquinas
para fabricação de bebidas refrigerantes,
de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas, máquins para
engarrafar bebidas e llcasidos, máquinas
Para colagem dos rótulos em vasilhames, máquinas para fermentar e misturar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas,
'aminadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras . lubrificadores centrífugos, máquinas de lavar pratos e roupas, máquinas lixadoras. macacos, mancais. motores elétricos, meadeiras, martelos mecânicos , mola:Aos
para cereais. maçarocas, tnarteletes marecates, motores, mancais para brocas;
motores de combustão interna, motores
diesel. macacos para brocas macacos de
róseas, de parafusos e hidráulicos , mancais de roletas, molas, molas de válvulas. mandris, magnetos para motores;
magnetos de ignição, mecanismo impulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores, máquinas misturadoras
de barro e concreto, máquinas para malharia, máquinas para movimento de
terra, máquinas para moldagem. picador
de forragens, pinhões, pist8es de motor:
polarizes. motores a explos go, a combustão interna e elétricos, prensas, punções. plainas de mesa, plainas limadoras,
placas para tôrnos, prensas hidráulicas,
máquinas para panificação e máquinas
para fabricação de massas alimentIcias,
máquinas para fabricação de papel, pontes gigantes, platinados para valeu/os,
inos, pedais de alavancas, de embreagens, planetárias de parafusos sem fim
e de rodas. polias, máquinas para olaria,
máquinas pulverizadoras, máquinas de
polir, receptáculos, rolos, toletes, ressaltos repulsionadores de rolamentos, e
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores silenciosos, máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro, aço
e bronze, má quinas para rotular, reguladores, serras mecânicas, segmentos de
pistões, engrenagens e 'parafusos sem
hm. silenciosos, saté'ites, separadores de
graxa, óleo e cilindro, máquinas seca-

dosas, máquinas para serrar, máquinas
salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas', tôrnos 'revolver, tôrnos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
transportadores automáticos
tirantes,
para alta e baixa pressão, máquinas lavadeiras máquinas para terraplanagem,
maquinas de soldar nichos de válvulas.
maquinas para indústrias de tecidos, maquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas trituradoras, máquinas térmicas,
máquinas de trançar, máquinas de tricotai. máquinas 'urdideiras, valvulas para
motores, válvulas de aspiração. transportadores mecânicos, velas de Ignição
para motores. virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos doraésticos, aparelros e artigos para instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecânicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rád i os; aparelhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cienti çicos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours. alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificadores, anemômetros. amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de micros
cópios, agulhas para fonógrafos, aquecedores' de ambiente, aparelhos de coa'
trôle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos -de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme,
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para líquidos e massa, bules elétricos, bobinas para rádio. e televisões,
businas, baterias, baterias elétricas, barômetros, bússolas bobinas, balcões frigorifiCos, aparelhos para bordar, apa:alhos para banho de ar quente, chuveiros elétricos, coqueteleiras, churrasqueiras étricas, campainras elétricas,
chaves êtlátricas, chaves automáticas,
chaves para antenas e fios terra, contactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos,
aunaras frigoríficas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
cortar pães, cafeteiras automáticas.
chassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cor
tadores brios, cabos e condutoreN elétricos, contadores de rotação, compressores, máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronômetros, aparelhos ca.
libradoreá, aparelhos cinematográficos,
aparelhos de Contrôle de sons, aparelhos
de comunicação • interna, discos gravados, dials duchas, despertadores, enceradeiras, expremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintorea de

incêndios, aparelhos para espremer frutas e legumes, escalas Indicadoras de
maré, eletrômetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneiras,
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades.
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros.
elétricos para soldar, Sevedores, tusi.
veis, filmes avelados, fôrmas elétricas,
filtros e óleos para • motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos. fitas métricas, tocalizadores para câmaras fotográficas, Madeiras, garrafas térmicas, ,,eradores aaits~lcos, geradores
estáticos e eletree,-_as de alta frequência que funcionam com válvulas ',ara
aquecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra çado e aparelhos de inversão, reliógra tos, hidrõmetros, holofotes pura
automóveis, interruptores. isoladores ir1.1"
pressores, aparelhos de intercomunicação, indicadores de níveis imãns permanentes para rádios. aparelhos de gás
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, lunetas, liquidificadores, lupas, lampeões, lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzes trazeiras para veiculos, microscópios, mocrannetros, inanõmetros, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, níveis de ferro,
níveis de água para caldRiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, tnisturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,
plugs, parõmetros, panelas elétricas. panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas sêcas elétricas, prumos,
pantógrafos, pantannetros, pirômetros
periscópios, potenciôrnetros, quadros de
comando, instrumentos para medida e
contrôle para mecânicos, relógios ae
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores ralais, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e com.
portas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarma
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telõmetros, tornadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tornadas de corrente, aparelhos de elégrafo sem fio, tránsformadores, trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópios,
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não;-tubos conduits, terminais para
baterias, voltimetros, ventiladores, válvulas, válvulaa de Eadução, válvulas

+e,
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.Publicação feita de avordo com o art 1 ,30 do Código da Pro p
Industrial Da .data da publicaçâo eunies;ara
a coares O prazo de sa dias para o deferimento do pedido Durant, esseriedade
prazo poder ab apres,eint.ar , suas Oposições. ao
Dapartaaaeuto
hiaMOnal da Pro p rbedade Industrial aqueles Que se julgarem prejudicados C0a13 „ a...oeuemssão. do registro requerlá

para rádios, válvulas para água, vaivu- isolantes, caibros, caixilhos, colunas
Aas de descarga a pressão, válvulas de chapas para coberturas, caixas d'água.
comportas, velas 'para filtros, apa.elhos caixas de descarga para lixos, editicatransistores, aparelhos de transmissão e ções. premoldadas, estuque, emulsão at
recepção de sons e tripés •
base asfáltico, estacas,- esquadrias, estio.
Classe II
turas metálicas para construções. mine
ferragens, ferramentas de tôda espécie, Ias 'de metal, ladrilhos, lamhri& iuvas
cutelaria em , geral e outros artigos de de - junçàc, lages, lageotas, inater:ai jsometal a saber: Alitates, alavancas, ar- iante contra trio e calor, manilhas, masmações de metal, abridores, de latas- sas para revestimentos de paredes, ma
porta,facas potes, pukadores, receptá- &iras pala construções, mosaicos, proculos, saleiros, serviço de chá, taças, dutos de base asfáltico, produtos para
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- tornar impermeabilizantes as arganiascareiros: brocas. bigornas. 5aixe,las sas de cimento e cal, hidráulica, pedrebandeijas, bacias, baldes, bornboaferes guuho, produtos betuminosos impermeabata& cadinhos, cadeados, castiçais, 1,0 hilizantes líquidos ou sob outras formas
Lares para pedreiros, correntes, cabides, para rey estimento e outros corno na pa.
chaves, cremarias, chaves de parafusos vintentação, peças ornamentais de ciconexões para encanamento, colunas mento ou gesso para tetos e paredes,
çaixas de metal para ortões, canos de papel para forrar casas, massas antimetal. chaves de fenda, chaves, .inglesa ácidos para uso nas construções, parcabeções, caneaas, copos. cachepots quetas, portas, portões, pisos, soleiras
çentros de mesa, coqueteleiras, - caviza,s- para portas, tijolos, tubos de concreto:
para acondicionamento de alimentos, telhas, tacos, tubos de ventilação„ talr
caldeirões; caçarolas, chaleiras, cafetei- que: de cimento, vigas, vigamentos t
aas, conchas, coadores, distintivas, doClasse 21
Êaadiças, enxadas, enxadões, esferas, Para distinguir:' ' Veículos e suas partes
engates, esguichos, enfeites para arreios. integrantes: Aros para bicicletas, eitoestribos, esferas para arreios. espuma- móveis, auto-caminhões, aviões, amordeiras, formões, foices, ferro para cortar tecedores, alacrancas de cambio, barcos,.
apara ferrolhos, facas, facões, fecha-' 5reques, braços para veículos. ['idéie
durcs feria, comun. à carvão, fruteiras tas, Carrinhos de mão e carretas, canil
funis, tôrmas para doces, freios para ahonetes. carros ambulantes, caminhões
estradas de ferro, frigideiras, ganchos. carros, tratores. carros-berços. carros
grelhas, garfos, ganchos para quadros, ti.nques. írros-irrigadores, carros, cargonzos para carruagens: insígnias, li- roças. •carrocerias chassu , chapas
mas. lâminas, licoreiros, latas de- lixo, aliares para veículos, cubos de veículos
jarras, machadinhas, molas para porta, ::orrediços para sieiculos, direção, desh
molas para venezianas, martelos mar- „ladeiras. estribos, escadas rolantes, ele
retas, matrizes, navalhas, puas, pás, preé; vadores para passageiros e para carga
i4as, parafusos, picões, porta-gêlo, oo- engates - para carros, eixos de direção
:seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros, freios, honteiras para veiculos, guidão
pnnclas, roldanas, ralos para pas rebi- l ocomotiVan, lanchas motociclos, molas
tã, ragadores, serviços de chá e café. motocicletas, motocargas moto furgões
aarras, serrotes, sachos, sacarrolhas. te- manivelas, navios ônibus. para-choques
souras, talheres, talhadeiras, torquezes, lara-lamas, para-brisas, pedais. pantões
tenazes, travadeiras, telas de arame. tor- -odas para bicicletas, raios para bicicleneiras. trintas, tubos para encanamento, tas, reboque radiadores para veiculos
trilhos para portas - de correr, taças, rodas para v:.,icuk3s, seuin.4, triciclos, ti.
vasos, vasilhames rantes para veículos, vagões. velocipe
).i•avessas, turíbulos,
e verruma
des. varetas 3 contrõle do afogador e
-,celeradoi
toeis troleibus. varaes de
Classe 15
carros, toletes para carros
ra distingu:r: Artefatos de ceánalc&.
Classe 22
porcelana, faiança, louça vidrada para
"aao caseiro, aparelhos de chá, de café, Para -distinguir: Fios e linhas de' tôda
fies e linhas, 'torcidos ou não:
kle jantar, serviços de refrescos e de espécie,
e linhas em geral para bordados,
bebidas a saber:' abajures de lampião, fios
açucareiros, apanha-moscas, bacias de costura, tecelagem, tricotagem e pata
trabalhos manuais: fios e linhas obtiIatr:na, bandeilas, banheiras, biscoiteiras dos
por processos químicos; fios de
bidês, botijas, bules, cafeteiras canecas.
raiou para pneumáticos e Inha
chavenas, centros de mesa,
pescar pmpoteira, cubosê, descansos de porcaClasse
26
ana, escarradeiras, espremedores, filiais
unis. garra 4as, globos, jardineiras jar- Artefatos de madeira ---èm geral: Argoros jarrões, lavadedos, lavatórios rei- las, alguidares, armações • para balcões
teiras. tnaçanttas de porcelana, manta- a para vitrines, artefatos de madeira
caixas, bandejas, barris, baldes,
guelras, molheiras. moringaa, palitekos para
batedores de carne, caixa" caixões, calpedestais, pias, pires; polvilhadires; gotas, cameetea, cunhas, cruzetas, cubas,
Porta-facas, potes, puxadores, receptes- caçambas, colheres, cactos para pães.
Lados, saleros: serviço de chá; taças capuz para Cozinha, cabos para ferrarara café, travessas, terrinas, orinóis, mentas,. cantoneiras, engradados. estavasilhas, vasos anitárlos e xícaras
dos, esteirinhas, estojos, espremedeiras,
• • Classe '16
embalagens de madeira, escada, forPara distinguir: Materiais para construp mas, guarniçõespara 'porta-blocos
a8es e decorações: Argamassas, argila, guarnições para cOr
tinas, guarnições de
areia, azulejos, batentes, balaustres,..blo- madeiras para utensilios domésticos,
tos de cimento, blocos para pavimenta- malas de madeira, palitos, pratos. p1.
o, calhas, cimento, cal, cré, _chapas pai, Pinos. Puzadore4 prendedores de

roupas.' pàsinhas garfinhos e colheres
para sorvetes, modos para dentes ••::t
boas de passar roupas. táboas de carne
tonéis torneiras, tambores. tampas.

suportes de madeira

Classe 29
Escovas comás para banho. para Em
par frascos, chaminé, escadas, espingarda, janelas, roupas, teto,, escovões,
espandores, ,esfregões; vassouras
- C.;losse
1..ouros e rales p reparadas ou não. ca

muras. couros, vaquttas. pelicas, e ar
relato chis mesmos: Amoladas de cota
roa arreios, bolsa& carteira& caixas
chicotes de couro, carneiras.' capas para
,ilbtins e para livros, embalagens de
couro; estojos., guarduções de couro para
iutomóveis., g uarnições, p ara ra'n•ta-bo
cosi malas, maletas., p orta-notas porta.
chaves, p ortamiqueis. pastas. Pulseira,"
de couro, rédeas, selins. sacos Pa ra via
riem, aacolas, saltos. solas e scila&aa
. tirantes para arreios e valises
Classe,

38

Aros para guardanapos de Pape
ag lutinados . álbuns em .branco) álbuns

letones, borrachas pára camoros Mits.
triais, borracha para- amortecedores.

nainhas de borracha para rédeas; cochun
'te motor, câmaras de ar. chupetas, cartões asaasiçoa de borracha, cabos. para

rerramentas chuVeir'os. calços de por
-acha. Chapas e centros de mesa cordas de' borracha, cápsulas de borracha
narac entra de mesa calços de borrafia para maqumas. copos de- borracha
Jara freios. dedeiras desentupidetras,

discos de- masa, descanso para pratos.
-ncostos embotas, esguichos estradas&
e.spontas de borracha em quebre/acto
para 3rneirts. tios de borracha, liam,
tõrnia's barracha, guarraçÕeS para
automóveis guarnições para velculosa
ancheias para escolares, laminas da
aorracha para degraus, listas de borracha manopfas maçanetas.. Protet0res indra para famas., protetores de
p ara-choques, pedal do acelerador, ;ar
dai de partida, peru para buzinas,
',ratinhos p neumáticos pontas de bora
;apear 'selaram a setebuaa entd. eUarJ

naasiças, rodizios . revestimentos de
Para retratos e outógralos balões (ex• orracha, rodas de borracha para odóuntorias de vácuo suportes de
esto para brin q uedos) blocos para
correspond cia. blocos
para cálculos ,fitor sa p atas do oedal do breque.
Mocas para ...notações. bobinos brochu %embalo • isolador, suportes, semianettmáticos. suportes de câmbio sanras nãO i mpressas. cadernos de escre
ver, capas para documentos. carteiras 'orlas de partidas, saltos, solas e solados

cantos de papelão, cadernetas, cader
nos, caixas. de cartão. ca.xas P ar a Pa

de borracha surdirias de borracha para

splicação aos çios telegráficos e relate.pelaria, cartões de visitas cartões co nicas. cavadores de porta, tigelas,
merciois, cartões índices, confeti, car rareias, tampas de borracha p ara contarabina, cadernos de papel melimetrad, gótas. tiras de bor.acha para elabora,.
. cão de substâncias oubau-as
e em b-anco . para desenho. cadernos
Classe 40,
esclare& cartões em brancp, cartucho5
lóvels em gera,. de metal. vias°. 'de
de cartolina, copas p lanográficas, ca
madeira, estofados ou não. includernOs de lembrança, carreté:s d( pa
ive,_Moveis para escritórios: Armários.
nelão, envelopes. envólucros para cha
rotos de papel. encadernaaãc de pape &hirtos para .banheiro e para roupas
ou papelão, etiquetas, fôihas indicas sadaà, almofadas. acolchoados Para
fôlhas de celulose, guardanapos. livro' néveis, bancais, balcões, banquetas.
não im p ressos, livros fiscais, livros ci. ', odeias domiciliares, berços biombos,
.! ontabilidade., mata-borrão. ornamentai arteiras. carrinhos para chá e Café.
de papel transparente, p rotos. papeli onfuntos para dormitórios. conjuntos
nhos, papéis de estanho e de aluminio -ira sala de jantai e sala de visitas.
p apéis sem impressão, papéis era branc. °ajuntas para terraços, jardim e praia,
iluntos de armários e gabinetes para
Para forrar paredes, papel almaço coa
xi sem pauta, p apel crepon. papel de opa e cosinha. camas, caoides, cadeiras

seda. papel- impermeável, papel encerara a ratórias. - cadeiras de balanço, caixas
rádios, colchões. colchões de molas.
p apel higiênico, papel ampermeáve
divisões. clivam distotecas
Para copiar. pa p el para desenhos. aa ',5nensas.
- madeira. espreguiçadeiras. eserivaniPel Para embrulho impermeabitzma iias,
estantes, guarda-roupas. mesas
p apel paro encadernar, pape/ para es
mesiahas pare rádio e televicrever. papel para -imprimir, pape) pa- ¡asinha&
o. mesinhas para televisão. molduras
rafina. aara embrulhas, papel celofane 'ira quadros, porta-retratos. noltronas.
p apel celulose, papel de linho pape
,itronas-cama6, prateleiras. porta-chaabsorvente, papel para ena.auhar ta -us.
Sts!:1s, sofás-camas travesseiros e
beco, papelão: recipientes de napel ra
vitrine
setas de papel. rótulos de papel. rola:
Classe 44 •
de papel transparente,. sacos de pape; Artigos para fumantes, como: — Fumo
serpentinas, tubos. postais de cartãc em fôlhas, em cordas, eia ralos, picado,
e tubetes de papel
desfiado, migado, acondicionado em laClasse 39
tas em pacotes ou em outros recipienPara distinguir: Artefatos de b..,,,racha dos; charutos, cigarrilhas, cigarros, boborracha, artefatos de borracha Para quilhas, piteiras, ponteiras para charuVeiculo& artefatos de borracha não ip- tos e para cigarros: cigarreiras e bôlsas
duidos em outras classes: Arruelas, ár para. fumo, residiras de fumo e rapé
golas, amortecedores, assentos para ca
palhas e papéis paar cigarros
detrai, borrachas para aros, batentes de
Classe 46
cofre, buchas de estabilizado,Para distinguira Amido, anil, azul da
buchas para furaelo, batente e porta Prassia, alvaiade de zinco abrasivos.
batente de cha.ims, bicos para mamado algodão preparada nora limpar metais.,
rui braçadeiras, bocais, bases para te

detergentes, esuremacetes„ extrato de
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anil. fecula adro tecidos, fósforos de res de nataI, chocalhos, discos de erre.
cera e da tnadeira, goma para lavan- mêsso desportivo, figuras de aves e
deria. limpadores de luvas. liquidos de aves e animais, jogos de armar, jogos
br mqueat tecidos liquidos mata-gordu. de mesa, luvas para esporte, miniatu.
roa para roupas e mata óleos para rou- roa de utensílios domésticos, máscaras
pas, oleina óleos. para limpeza de car- pana esporte, nadadeiras, redes para
pesca. tamboretes e varas para
ros pós de branquear roupa. salicato
pesca
ri- sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabao comum, sabão de esfregar e saTermo n. 5 770.452, de 28-9-66
ponáceos. tilolos de polir e verniz
Cooperativa Agrícola de Cat ia —
para calçados •
Cooperativa Central
Classe 18
São Paulé,
Para distinguir; Pet fumes, essências, ez.
trz tos. água de colônia, água de touca
cadar. águn de beleza, água de quina
ti.gua de rosas. agua de alfazema. agua
para oarba, loções e tônicos para ot
'abalos e para a pele, brilhantina, ban.
durosos e pomadas para limpeza dr
pele e - tnaquitage - depilatórios, deso.
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou °ao, lápis para
pestana e sobranceiras, grepanadoa para
embelezar dlios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão li q uido perfumado
Ç
ou não. sabonetes. dentifriclos em pó
Classe 33
pasta ou liquido, sais perfumados para
Insígnia
banhos. p entes. vaporizadores de perfume. escavas pa,ra dentes, cabelos, unhas
Termo n.° 770 .453, de 28-9-66
e ditos. saquinhos perturnado, prepara.
Cooperativa Agríco l a de Cotia —
do, em pó. pasta. liquidoa e tijolos
cooperativa Ceniral
Para o tratamento das unhas. dissolSão Paulo
ventes e vernizes, removedares da cuticuia. glicerina perfumada para os cabee,» e preparados para descolorir unbas,
aios e pintas ou anais artificiais. óleos
i)e)e
para
Classe 19
Para distinguir logos, brinquedos. pas.
satempos e artigos desportivos: Auto.
tomóveis e veículos de brinquedos.
armas de brinquedo. baralhos, bolas
liara todos os esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos, discos de arre
nisso desportivo, figuras de aves k
aves e animais. logos de armar, jogos
de mesa luvas para esporte. miniatu.
=ideal sassiusir 4
1 , utensílios domésticos. máscaras
para esporte. nadadeiras. rêrtes para
Classe 33
pesca, tamboretes e varas para
e
pesca
Termo n, 9 770.455, de 28-9-66
'operativo Ag ricola de Cotia -i....00perativa Central
São 'Paulo
•

conmisTivo. sasicius

DE COTIA

COOPERATIVA

Nome comercial
'nano ta.° 770 .456, de 28-9-66
C. A. Guaragna
Rio Grande do Sul
São Paulo

ERA II, CO MEIO
• Indústria Brasileira
•

Classe 49

Tèrmo n. 9 770.4S7, de 27-9 66
Mofina Canina Lida
Pernatu l -iii •

Termo n.° 770.454, de 28-9-66
Cooperativa Agrícola de Cot a —
Cooperativa Cerar- •
São Paulo

Substâncias alimentícias e seus piparados. Ingredientes de alimentos.
sências alimentícias
Termo n.° 770.462, de 28-9-66
ânica Agricola Rossato Limitada
Rio Graade do Sul

\\N
SEMEAI.°
Inchntrul Br.,tleun

Classt 33
Insignia
Termo n. 5 770. 158, de 28-9-66
Com p anhia Gravadora de Recife Ltda .
C. G. R.
Peraai ibuco

AZ 1,)

--

13 RA ;VC

Classe ti
Discos gravados

\\h

Classe 7
IViáquians e utensilios para sereia tflaa"
das exclusivamente na agneulturd i e
horticultura a saber: arados abridtiaea
de sulcos, adubadeiras, ancinhos 'ele,.
cânicos e empilhadores combinadas,
arrancadores mecânicos para agritilla
tura, batedeiras p ara curais, bointiaa
uara adubar, ceifadeiras. carpideiras
coitados para arroz, charruas para agia.
cal tu ra culti 'andares. debuJharloresq
destocadores, desentegradores: esmaga. dores para a agricultura escarrificajoa'
res. enchovadeiras. facas para maquia
garras para arado, grades de discos
nas agricolas furadeiras gadanhos„
ou destes, maquinas batedeiras parai
agricultura máquinas Inseticidas tafia
mimas vaporizadoras. máquinas de
tundir, máquinas niveladoraa 'de tarrag
máquinas perfuradoras para a agrieu/a
lura ~amas de plantar, motochara
ruas, maquinas regarie•ras. maquinas de
focar. de semear; para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelas tc ra

Para irrigação. pura matar tormtga g e
autro q Lnsetos. para borrifar e pulveria 1
zar desin tarantas. para adubar parei
agitar e espalhar palha, para co,her.

28-9-66
n.° 770 .459,
Indústria de Móveis IinVirio Limitada algodão, para colher cereais máquinas,
amassadoras para 'ias agrIcolas. do .
Pernambnec.
cortar arvores. para espalhar. para cal
inflar, máquinas combinadas para sem
mear e cultivar, de desbanar para ano

RUEM DE \OVE%
IMPF.F19 !MAU
Nome comercial

Térnio n.° 770 .460, de 28-9-66
Panificadora Montanha Lida
Pernambuco

MOCIANIID
hdústria

Brasileir.

Classe 41
Pães, biscoitos e bolachas

sacar. máquinas e ar,cinhos para forma

pena. rnaquinaa toscadoras ordenadas
ras mecânicas. raladores mecânicos, roa
tos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras. .ecadelrasa
marcadores de cerra tosadores de gra-A
rna, tratcaes agrícolas, válvulas pare
máquinas agrícolas

Termos na. 770.463 a 770.405. de
28-9-66

Arcon Indkstria Eletro Metalúrgica
Ltda.
Rio Grande do Sul

—
Tia• mo n.° 770.461, de 28-9-66
Comércio e Indústria de Doces
Ypiranga Ltda.
Pernambuco

ZAMBI

Classe 41
Pura distinguir logos. úruiquedo.s nas Para assinala re distinguir genérica'n Inciústri a BraiSrielfi
mente Os artigos da classe, a saber:
SR tempos e art , gos despartn.na: A uto• -1 1
Substâncias ,41;menti,.. ias e seus prepatnanaiveis e veículos de bn riquedc
genéricaata-,as de brinnwrla ba .ralhos, hola. rados. Ina ri dienaa d• alimentos. Ea- Para ,,.ss.
mente os ala ngez da desase, a saber:
sêndas alimentícias
pada todos os esportes, bonecas, Uva-

Classes: 6, 8, 11; 32 g AS

S:hal de propaganda
Classes: 6, 8, 11, 32 e 38

Insígnia

Ciagsea: 6, 8, /1, 32, 38 33
„
'Nulo

cbc•J2 ntrt9Q-$0ire,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maio de 1957

MARCAS DEPOSOTADAS
Publicaçao gaita do acõrtio com o art. 130 do Códbo do Propriedade Industrial. Da dato da publicaçEio começará
o prazo Co 08 dias para o deferimento cio pedido. Durante C= prazo podaras apresentaz ouro oposições ao Depart=euto
WeielOnda Propriedat13 Esktitastri.21 aqueles que ao Julgaram prejudiende3 co2) o Cram0.23ao c.o rC313fir0 SCr112221./2.3

3 conc2

Termos os, 770.466 a 770.468, de
28-9-66
•Arcan tricikstria Eletro Metalúrgica
Ltda.
Rio Grande do Sul

INOÚSTRIA fiRKSILellU)

Oh

Classe 6 •
'Para' assinalar e distinguir genérica:mente os artigos da classe, a saber:
;MC:guinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classe, 4- 10 e 17
Classe 8
hparelhos c equipamentos para cantaria
r;elefônicas; aparelhos e equipamentos
transmissão telefônica; aparelhos e
;quipamentos de transmissão telefônica;
.;:parelhos e equipamentos de. telefone
;ozoligação interruptor; sistemas de ine.ecomunicação de telefone por alto-fa:unto; interfones para estabelecimentos;
parelhos e equipamentos de áudio-frecel-uencia; sistemas e aparelhos sonoros;
equipamentos de receibmento da vos hulikiMI; equipamentos de video; equipa:21CLIiO3 para telégrafo por frequência da
Ne; equipamentos distribuidores e mulipíicaclores; equipamentos de rádio e de
Alara-ondas; dispositivos semi-condutofes; fios e cabos; sistemas e aparelhos
niartne de foço; sistemas e aparelhos
,Te sinais de policia; equipamento de si„ializução e contrôle de trânsito; aqui?araentos e aparelhos de dados digitais:
-•
•41.spodiuvos
protetores de teelfors;
.,:as cá:: ligação; bobinas de carga; inv62:4C;'4:21 e dispositivos para telefones com
92./wa1neuto; equipamentos para disper3ü0 ,Daposfêrica: equipamentos de rádio,c.rLvegação; equipamentos de radar; cenoya. batedeiras para ceerais, bombas
elétricas telefônicas; equipameztos
teletipo e válvulas eletrônicas
Classe 11
1:fe7,egens, ferramentas de tôda espécie,
'cutelaria em geral e outros artigos de
Metal a saber: Alicates, alavancas, armaçaes de metal, abridores de latas,
porta-facas, potes, puxadores„ receptá'calca, saleiros, serviço de chá, taças,
l'aine liso ou farpado, assadeiras. açutareirax brocas, bigornas, baixelas,
lbandeljas, bacias, baldes,. bombonieres;
;ou,es. cadinhos, cadeados,, castiçais, co•'iistres para pedreiros correntes, cabises,
--chaves, cremones, chaves de parafusos,
'con.e-rões para encanamento, colunas
oar de rsetal para ortâea. carros de
etal, chaves de fenda, chaves inglesa.
abeçties, canecas, copos, eachepots,
c entros de mesa, coqueteleiras, caixas
!para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei.
yas, conchas, coadores, distintivos, do%i'dieris, enxadas, enxadões. esferas,
:engates, esguichos, enfeites para arreios,
l-sstribe% esferas para arreios, espuma.
aornioes, foices, ferro para cortas'
vni ferro-Alma gacas.,°facães,

duras, ferro comum à carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces., freios para
estradas de ferro, f-gideiras, ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quadros,
gonzos para carruagen,s; insígnias, limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,
jarras, machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes, navalhas, puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, caseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros,
panelas, roldanas, ralos para pas, rebites, regadores, serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te:auras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trintas, tubos para encanamento,
trilhos para portas de correr, taças,
travessas, turibulos, vasos, vasilhames
e verruma
Termos ns. 770.469 e 770.470, de
28-9-66
Nrcon Indkstria Eletro Metalúrgiga Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, 6r.•
gãos de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Clasoe 38
Para distinguir o timbre da requerente
a ser usado pela sociedade nos seus
•)apéis de correspondência. duplicatas,
faturas, cheques, ações, papéis de carta
e de oficia, envelopes, cartões de visitas e comerciais memorandos, noras promissórias, letras de câmbio, apólices.
folhinhas e demais artigos que enquadram a referida classe

Termo n.° 770.473, de 28-9-66
Moreira 6 Cia.
Rio Grande do Sul

Termo n,9 770.481, de 28-9-66
Indústria e Comércio de Bilhares
Galiani Ltda.
São Paulo

CALEAES'
Endáctszi oioti

ubALL3,

Crassa 1
Titulo
Termo n.° 770.475, de 28-9-66
Discos Premier Ltda
São Paulo

Classe 49
Para distinguir: Mesa de bilhar
(miniatura)
Termo a.° 770.482, de 28-9-66
Josif Gofbarg •
São Paulo

E III E
_
Ifrnaildr—à

h

agusa

xd.
Classe 8
Para distinguir: discos gravados
Classe 36
Termo n.° 770.477, de 28-9-66
Para distinguir: calças, ternos, japonas,
Panificadora "Jardim Paraíso" Ltda.
sohrts
São Paulo
Termo n.° 770.483, de 28-9-66
Ryuko S. A. Indústria„ Comércio e
:"3111113L.11 à'fIAO
Importação
Iradástxíe Y)-2aesneU'É

dEzn2
Clases 41
Para distinguir artigos de panificação:
)3w.o5lIoâwEi
Bolochas, bolos, biscoitos, croquetes,
Classe
8
doces, empadas, frituras, frios, lanches,
•
Para distinguir: Relógios
pães, pães doces, panetones, pizzas,
pastéis, salgados, torradas, tortas e
- Termo n.o 770.484, de 28-9-66
roscas
Condominium .—. Sociedade Civil Ltda,
São Paulo
Termo a.° 770.478, de 28-9-65
Sociedade de Crédito Imobiliário de
São Paulo S. A.
São Paulo
Onri,L MIM°
SOCXEDAM 12
ClklETO IgOBILXÃRZO
SZO, 7AULD
Nome comercial

Termo n.° 770.479, de 28-9-66
Cutelaria "Cosmo" Ltda.
São Paulo

•

'Nome civil

Termo n.0 770.485, de 28-9-66
Casas Pirani S. A. Comércio e
Importação
aão Paulo

SW 0'24 OPTRIEG:211

Classe 21
Parc distingui?: Veículos e suaSi partes
integrantes: Aros para bicicletas: automóveis, auto-caminhões, aviões, amorTermo n.° 770.471, de 28-9-66
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
Sorvete "Karina” Ltda.
breques, braços para veículos, Neide.
Rio Grande do Sul .
I
tas, carrinhos de mão e carretas, cand.
nhonetes, carros ambulantes, caminhõe s,
(~S;o)
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros. CM',
COSMO
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
JZD1 7814
mserAnn
correA'-- para veicu las, direção, desli.
Classe 41
gadeiras, estribos. escadas rolantes, eleSorvetes e picolés
Classe 11
Para distinguir: navalhas, facas, tesou- vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
Termo n.° 770.472, de 28-9-66
ras, canivetes
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Lacktstrial Pneumático IVIaffon Ltda.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Têm on.° 770.480, de 28-9-66
, --Rio Grande do Sul
Depósito Circular de Gêneros Alimen- motocicletas, rnotocargas moto furgões,
ticios S. A.
manivelas, navios, ônibus. para.choques,
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, pant8e0,
rodas para bicicletas, raios para bicicle-F.O rikr,\
DRPOSSTO CUR:T.X0
tas, reboque, radiadores para veicules.
rodas para veículos, seuins, triciclos, tiXe G EROS
rantes pare *.-eiculos, vagões. velocípeluxurnixexos
des, varetas ce contrôle -do afogador e
acelerador. troleis. troleibus, varaes
Classe 39
carros to/ctes para carros
Nome comercial
,R câmaras de 08,

ARRA
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(Seção HO

MARCAS DEPOSITADAS
PublictuAo falta de ~Ude com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publiesçáo emaçará
Departémiabe
correr o prato de 00 dias para e deferimento do pedido. Durante tua prazo pudera° apreseti P ar suas upwações ao
refluem/e
reeLstro
4a
a
4wIceadde
Cl=
-julgarem
Prejudicados
que
se
aisolossal da Propriedade Industrial aquela,

k Termo n.• 770.486. de 28-9.66
Casas Pirani S. A. Comércio

e

Importação
Sito Paulo

4

!CREDDeROMAN
Classe 33
Expressao de propaganda
Umas na. 770.487 a 770.491, de
28-9-66
Marilandia Moda; Ltda.
Sio Paulo

rlt1, Ra .1,13 D• I i.j
Çlatilettris 3rap$141.rai
Classe 24
Alamere& 'sacadores para espartilhas
e alçados, ataduras de algodao para
diversos fins, exceto para fina medicinais, bandeiras, bordados. braçadeiras
bodes, Meados ales ara móvel.
I; iam*,

carapaças para cavalos,

cor-

(Mu , debru ns. 11, fitas barros Inania,
festão. feltra para órgão, fofos galar.
datei, lamparinas, mochilas. Inosciultet
roa, *esgar, ombreiras e inchimentos
, para roupas de homens e 'sabotas
atam para enfeites de móveis. Giz
L ando parte dos mesmos, palmilhas
Niasinaries, pavios, rédea& rendas redes, sacas, ainhaninhas para vestidos
tela& tampas para almOiadas, mio Na

sendo parte de móveis, artigos Met,

: trilos de algodao, canhamo. linho luta,
soda, raiou hl' pelo e fibras
•n" "-.‘", ciasses

Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, estrados, linóleos oleados passadei.
na, panos para assoalhas, paredes e
tapetes
Classe 35
Couros e piles preparadas OU Cã% camurças. couros, vaquttas, pelicas, artefato dos mesmos: Almofadas de coa.
roa, arreios, bolaas, carteiras, caixas.
ehicote.. de couro, carneira, capas para
álbuns e para livros. embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis. guarnições para porta -blocos. Malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquela, pastas. pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para afia.
tem. sacolas, saltos. solva e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de casinha.
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas Para jantar, toalhas para chá ç
café, toalhas para banquetes, guarniçõea para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 28

reza distiawtt Artefatos de material

Pláadeo e de nadou: Recip:entes febra
ceados de material plástico, revestimento& confeccionados de substancias animais e vegeta:s: Argolas açucareiros
armações para 6cclos. bules, bandeias
bane & para telelunes, baldes, bacias, boi.

tas, caixas, carteiras. chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzeta&
caixas para acondicionamento de a11mentos caixa de mater:a1 P l ástico Para
baterias. coadores, copos, canecas, con.
d3as, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
calina para guarda de diletos, cartuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
Para manietes, ca:xinhas de plástict
Para sorvam& colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes fordt plástico pare sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. embao para sorveo
lai/eus de mater.alrstk
tes. estojos para teto& espumas de
aviou, esteiras, enfeites para antoció
veia, massas anti-ruidaa. escoadores de
pratos, funis, fóruns para doces. fitas
para balias, Sacas. guarnições guarniMate& para porta-blocos. guarnições
para líquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarniçbes de material plástico para utensílios e elbletos.
guarnições pare bolsaa garfos, galerial
Sara cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:ras, mantegueiras. .malas
arinóla, prendedores de roupas. puxadoes de móveis, pires, pratos, palitei.
roa, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos r)I1^
xadores de égua para uso doméstica
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas
porta-documentos, placas, rebites rocknhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos. *aleiro. tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. saqu:nhos.
mes para acondiciinantento, vaaos, xicaras, colas a frio e colas sito incluidas
em outras ciasses, para borracha, para
corrtimes, para marceneiros, para sala tt miro& para v:dros pasta adesiva Para
mater:al plástico e mgeral
Termo n.• 770.492. de 28-9-66
Marilândia Ramas Ltda.
São Paulo

f lUltILANDXA MODÀ.
Nome comercial
Têrrno a.° 770.493, de 28-9-66
Textil Capitólio 8. A.
São Paulo

Térmo n.° 770.495, de 28-946

Textil Capitólio S. A.
l'aSo Paulo

ROSI-:PLÓR
InKtatria Rractleirt
,...Aas.se .36
Meias

—

Térnis as. 770.496 e 770.497, de
28-9-66
Kibon S. A. (Ind . ‘strias Aliineticias)
São Paulo

CHIO A—B021
Inehlatria Braailoira
Classe 41
Para distinguir: balas, biNco.tas, bombons, caramelos, chocolates. coberturas,
confeitos, conservas, doces, essência
mromáticas, farinfi.is e massas alimentidas, flocos de cereais, frios, frutas eu
calda, praUnês, salgados, sorvetes, goma
de mascar. sucos e xaropes
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, a saber: — Aguas
gasosas, naturais ou artificiais, caldo de
cana, caldos de frutas, guaraná. reler&
cos, refrigerantes, soda, xaropes para
refrescos
Tèrinos ns. 770.498 e 770.499. de
28.9-66
,: Avieolas Firebird Ltda.

1R331RD
Classe 19
Nra distinguir: Aves e ovos
Classe 41

Para distinguir: Aves abatidas e ali-

mentação para aves.; alpistes. forragem,
milho, querela, sementes de girasol. sementes para pássaros rações balanceadas e vitaminadas

Terra° nal 770.500, de 28 - 9 - 66
Administradora e Imobiliária Admax
Ltda.
São Paulo

ADICAx.
Classe 10

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, bles_
cos de 'cimento, blocos para paviineááção, calhas, cimento, cal. cré, chapes
.'ROSz
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
Intiatria'Bralailaira chapas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
Classe 36
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- Para distinguir: Meias
turas metálicas para construções, lameTermo n.• 770.494, de 28" las de metal, ladrilhos, lambris, hm&
de função. lages, lageotas, material IsoTextil Capitólio S. A.
lante contra frio e calor, manilhas, masSão Paulo
sas para revestimentos de paredes, madeiras para COnstrU0Sti, mosaicos, PD>
41 4.V' '0
•• D . 9 . O Wel dotas de base asfáltíco, produtos pais
13,res ijoi ,,
tornar impermeabilizantes as ergamos*
'
sas de cimento e cal, hidráulica, Pedra=
I gunho, produtos betuminosos, impermeaClasse 36
bilizantes liquidas ou sob outra, forram
Para distinguir; Meias

para revestimento e outros como na pa-

vimentação._ peças ornamentais de ci.mento ou gesso para tetos e paredes.

papel para forrar casas, massas Batia.
uso nas construções, par-.
ácido'
ouetas. portas. portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos, tubos de concreto..
telhas, tacos, tubos de ventilação. rait-ques de cimento, vigas, vigamentos te
any%
Têrmo n. • 770501, de 28-9-66
Administradora e Imobiliária Eximia
Ltda.
Sáo Paulo

Z X 1 lt-r.
Classe 16

4

Para distinguir: Materiais para construi.
çÕes e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, bina
cos de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, edifica*

cües pretuoldadas, estuque, emulsão de

base astáltico, estacas, esquadrias. estrué
ILraS metálicas para construções, lama.*

ias de na tal, ladrilhai, lambris.. luva&
de luncáu. lages, lageota& material imo
ante contra frio e calor, manilhas mas'
sas para revestimentos de paredes, usai

deiras para construções, mosaicos, proa
dotas de base asfáltko, produtos p.,ra
tornar impermeabilizantes as argamiss
sas de cimento e cal, hidráulica, pedrea
silabo, produtos betuminosos, impermea4
tilizantes líquidos ou sob outras formas'
para revestimento e outros como na paa
..'nentaçao, peças ornamentais de (As
mento ou gesso para tetos e paredes.'
papei—para forrar casas, massas mana
ácidos para uso nas construções, para'
quetas, portas, portões, pisos, soleira!'
para portas, tijolos, tubos de concreta,'

telhas, tacos, tubos de ventilação, iam'
ques de cimento, vigas, vigamentos
vítrea
Termo n. • 770.502, de 28-9-66
Administradora e Imobiliária Admax
Ltda.
São Paulo

ALITINISTRADORA Z11:.
1.110BILIÁ3IA. kirta;
ZTDA.
Nome comercial
Termo is. • 770.503, de 28-9-66 1
Adaninistração e Imobiliária &da%
Ltda.
São Paulo

r:Anctirfarninitli.

1110BILIIRIA
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MARIO OFICIAL (Seção (II)

Maio de

'MARCAS DEPOSIT4P4S
Publicação feita da escOrdo cozo o art 130 da C6dige da Proprleciade industratI, Da data da oti011e4.0.o etm-12N,40.re
• correr o prazo da 60 dias para o deferunenvo do pedido. Duranta essa prazo poderão apresentas suas apos1(.õae ao r»pm:.'isnuteckim
Nacional da Propriedade lindwitrikal uxibêieS que as julgarem prejudicados com a aoneessae Go rakiiire rangerias:R
.11.•••n•n

Termo n.° 770.504, de 28-9-66
Dernétrio Frahia
São 'Paulo

•n•nn•nn•n•••n••••••111~

trilhos para p aias de correr, taças,
tratatnente e colorasac de libras. te
travessas, turibulos; vasos vasilhames .ciclos. couros e celulose; agua-raz. ai
e verruma
anima. anilinas: alue-rem alvaiie
Mantes industriais. alianirec em pó
Termo
ns'
770.506,
de
28-9-66
-1. assaco, anti-Marustantes. anti oxidais
Omito de Aia Misslocide Evangélica
Danas de Mello Pimenta S. A.
tes, anti-corrosivos, anti-dotonautos. azo
Industrias de Relógios
tatos, água acidulada para acumulado
São Paulo
ses, água oxigenada para tios industri
ais amônia: banhos para galvanizaçãc
Classe 32
benzinas banzai. betumes. bicarbonati
Para distinguir. Albuns. almanaques
de sódio, de n OtáS.S.10; cal virgem car
anuários, • boletins, catálogos. tornais
vões. carbonatos. catalizadores. cetulo
livros, peças teatrais e zinematográfi
;e chapas Fotográficas. composições. es
cas, programas de rádio e televisão
tintores de incêndio, cloro, corrosivos
publ' 'ações, revistas. tolhinhas impres
cromatos. corantes, creosotos: descoran
sas e programas circenses
tes, desincrustantes, dissolventes: erma
sões rotográficas. • enxofre, ates esmal
Termo n.° 770.505, de 28-9-66
tes. eestearatos: feno!, filmes sensibili.
Indústria e Comércio Guarasys S.. A.
IND. BRASILEIRA
zadns para fotografias. fixadores flui
to Paula
dos nara freios. formol tas-tatos
Classe II
trais, fósforos industriais. fluoretos,
Ferragens, ferramentas cie toda especie, ittracnie pa ss.; solde. galvanizadores
cutelaria eia geral e outros artigos de aelatinas para fotografias e pinturos
metal a saber: Alicates, alavancas, ar- glicerina: 'hidratos. hidrosulfitos: impes
mações de metal, abridores de latas, meabilizantes. ioduretos lacas:, massa
porta-facas. potes, puxadores receptá- para pintura. magnésio, mercúrio. nitra
culos, saleiros, serviço de chá, taças. tos, neutralizadores, n trocelulose: aro
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- °sidos, oxidante, ólec para Pin tura ólé,
careiros: brocas, bigornas. baixelas, de linhaça, p rodutos quimicos para im
bandeijas, baciass.baldes, bornbonieres pressão. potassa industrial papéis he
imies cadinhos, .'adendos castisais
liográficos e p reliocopista películas sen
s para nedre.iros correntes. cunins
siveis. papéis para fotografias e análi
chaves, crer-noites, chaves de parafusos. ses de laboratõric.. pigmentos. potassa
conexões para encanamento, colunas pós metálicos par a composição de sin
á :tas de metal para ortões, caa ‘s de tas preparações para totograbas. proclu
' retal, chaves de tenda chaves inglesa. tos ara niquelar. pratear e cromar
cabeções, canecas, copos, cachepots. produtos para diluir tintas. prussiatos
Classe li
scntros de mesa. coqueteleirasS, caixas reativos. removedores. sabão neutro.
Ferragens, ferramentas de tôda espécie para acondicionamento de alimentos,
sais, salicilatos secantes. senalbilizantes
cutelaria em gesal e outris artigos de caldeirões, caçarolas, chaleiras cafeteisiliiatos. soda cáustica, soluções quiani
metal a saber: Alicates. alavancas, ar
ras, conchas, coadores. distintivos, do- cas de uso industrial, solventes. solta
mações de metal, abridores de latas bradiças enxadas, enxadões, esferas. tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ai
arame liso ou farpado, assadeiras açu
engates, esguichos, entMes para arreios.1 pastosas para madeira ferro. paredes
careiros; brocas, bigornas. baixelas estribos, esferas para arreios, espuma- construções, decorações. couros. tecidos
bandeila.s, bacias, baldes, bimbonieres; (jeiras, formões, foices: ferro para cortar fibras, celulose, barcos e veiculos. tolas
bules; cadinhos, cadeadoS, castiçais, co
capim, ferrolhos, facas. tacões, fechas'
andustrial, thiner, vernizes, zarcão
iheres para pedreiros correntes, cabides duras, ferro comum à carvão, fruteiras
Classe 5
filais, fôrmas para doces. freios para
chaves: cremones, chaves de parafusos
Aço em bruto, aço preparado, aço
Conexões para encanamento, colunas estradas de ferro, frigideiras, ganchos,
doce, aço, para tipos, aço fundido aço
Caixas de metei para portões, canos de grelhas, garfos; ganchos para quadros, parcialmente trabalhado, aço
pálio, aço
menti. chaves de tenda chaves isglêsa gonzos para carruagens; insígnias, liCabeções. canecas. cipos, cachepots. mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo, refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
centros de mesa, cogueteleiras caixas jarras, machadinhas, molas para porta,
manganês,
bronze em pó, bronze em
molas
para
venezianas,
martelos.
mars
para acondicionamento de alimentas
barra. em fio, chumbo em bruto ou
Caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafreal. retas, matrizes, navalhas. puas, pás, preparcialmente preparado cimento meras, conchas coadores: distintivos, do. gos, parafusos, picões, porta-gelo, ootálico, cobalto, bruto ou parcialmente
bracilças: enxadas, enxadões, esferas seiras, porta-pão, porca-jóias, paliteiros,
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
panelas,
roldanas,
ralos
para
pas.
rebie
sguichos.
enfeites
,para
arreios
engares. '
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
tes,
regadores,
serviços
de
chá
e
café,
estribos, esferas am. a arreios, espuma,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
deiras: formões. 'alces. 'erro para mrtaí serras, ..serrotes, sachos, eacarrolhas, te- gusa em bruto ou
parcialmente trabasouras, talheres, talhadeUms, torquezes,
cap im, ferrolhis, facas, facões, fecha- tenazes, travadeiras. teias de arame, tor- l hado, gusa temperado, gusa maleável.
duras ferro comum a carvão. reruteiras
lâminas de metal. lata em tôlra, latão
funis Fôrmas tiara doces. freios Para neiras, trintos tubos para encanamento, em faslha, latão em chapas, latão em
trilhos para portas de correr, taças,
estradas de ferro, frigideiras; ganchos
travessas. turíbulos, vasos, vasilhames vergalhões, ligas metálicas, limalhas
grelhas gar t,os. ganchos para quadros
magnésio, manganês, metais não traba
e verruma
gonzis para darruagens; insígnias; IIlhados ou parcialmente trabalhados, me.
Termo
n.v
770.432
a
770.4511,
de
mas, lâminas, liroreiros. latas de Vaco;
tais em massa, metais estampalos
28-9-C.6
Sarros: machadinhas, molas para poeta.
metais para solla. níquel e zinco
Cooperativa Agrícola de Cotia —
Értolas para venezianas. martelos der.
Cooperativa
Central
Classe 6'
á'etaz. matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
São Paulo
gOS, parafusos, picões, porta-gêlo; 'po,
Para distinguir máquinas para Industrias
Seiras, porta-pão, porta-161as. paliteiros
0 , 00PBROOTI A
texteis em geral, máquinas e suas partes
panelas. roldana'. ralos para pias, rebi
integrantes ;..ara fins industriais; mácafé
e
andlistria
Brasileira
quinas de precisão; Maquias operatrizes.
tee, regadorvd; serviços de chá
motores e suas partes; peças para vai
Serras, s, xotes, sachos, sacarrolhat etClasse 1
Sonsas. talheres atlhadeiras. torqueze.
culos:alavancas, alternadores, acelera
tallaxes, travadeiras, telas de aram‘, tor. Para distinguir: Absorventes, acetona dores, anéis de istão, anéis de esferas
tlelraa, trinem, tubas para encanamento, eidos, acetato.% agentes químicos para m,ra rolamentos, anéis de . óleo, anéis

para facilitar o Ja. ranniue uos unuores,
de set,tuen CO.. a t iraillbrificdcl,ir, s,
arietès• aparelhos nora imatura de coashastiveis, de motores a explosão„ máquinas' de abrir chavetas, máquinas abridoras para ferramentas de cortes. maquinas para arqueação de emisalagens e
volumes, máquinas para atiar• magnatas
para altistas, máquinas de atam-asnas
batedeiras. bie'as, bombas de óleo, braços. burrinhosi blocos de motores, broa;
zinas, blocos, barras, bombas de ai coraOrionido, bosnbas lubrificantes, bombas
lihrificantes. bombas de circulação, bom.bas rie comustivel para motores, bombas
ac, água e sasolina para autoznovels,
ira:tubas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão.
bombas eltricas, bombas para liquidas,
para pressão hidráulica e para compressões. bombas elétricas para pneumáticos,
bruMclores mata cereais, máquinas batedeiras. maquinas brunidoras, máqu.nas
para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas cilindros, cambies, cabeçotes, camisas, sárter de embreagens. cárter de
motor, comutadores, cubos de placas
de embreagens, cu'atras de cilindro do
motor, caixas de lubrificação, carburadores . cabeçotes do cilindro, máquinas
para cortar frios, corõas, carteias, caricias cortantes para entalhar, camisas
para cilindros, cardam, máquinas catadoras . caldeiras, máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
conservação de estradas, corte de madeiras e carretos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas classificadoras máquinas de contar„ máquinas para cortar . máquinas compressoras,
carretéis. máquinas cravadeiras, ca celsos hidráulicos, máquinas para fabricar
a:rabões, máquinas para fabricar cigarros. máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina, dispositivos de arranque, diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores. dínamos, dragas, desnatadeiras para manteiga. destibradores de cana e forragem. máquinas
desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascacioras, desintegradoras. máq uinas distribuidoras de concreto e barro, espu l adeiras, eixos de direção. eixos
de transmissão . 'embreagens, engraxadores centrífugos para foriaS, engenhos
de cana, expremedeiras para manteiga.
engrenagens para mar/cais, engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
sem fim, engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras. elevadores hidráulicos.
exaustores de forjas, esmeris, espulas.
máquinas encanatórias. máquinas ensacadoras, ele-vadoras, máquinas ensacadosas, elevadoras, máquinas de esculpir,
diafragmas, engrenagens de comando
das válvulas, maquinas empilhadeiras.
máquinas para -e'sta' a.I..os. eixos de .ccsmando. engrenagens para eixos de somando .fas salvulas e para eixo de me.
nivelas, máquinas de estampar, cnáqui
nas de esticar, máquinas para escavaçãc.
de terra, máquinas para extração de
óleos. filtros para limpeza do motor
filtros para óleos, foles de forjas, fresas, fusos, fornalhas para fundição, fura.
deiras, forjas. máquinas para furar é
centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máai eis
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quinas para o fabrico de fumo, máqui- motores, válvulas de aspiração. trans- mim, geradores aatornáticos, geradores arame liso ou farpado, assadeiras, ame.
nas para fabricar gelo, máquinas para portadores mecânicos, velas de ignição estáticos e eletrônicos de alta frequên- careiros- brocas, bigornas, baixela.
fabricar telas de arame. guilhotinas, para motores, virabrequins, ventoinhas e cia que funcionam com válvulas para bandeijes, bacias, balás, bombortierest,
aquecimento, por dielétrico e indução, bines, cadinhos, cadeados, castiaais, comáquinas ventiladoras
guindastes, geradores de eletricidade,
itas magnéticas, aparelhos para gás en- so ias para ped -eters correntes, ca1.4
Classe 8
guindastes, geradores para corrente coo.1sua e alternada, geradores de eletrici- Para distinguir artigos e aparelhos elé- garra çado e aparelhos de ftwersão, re- chaves, cremones, chaves de parafuso,
dade, máquinas para galvanoplastia . ga- tricos e eletrônicos em geral, artigos do. liógrafos, hiclçômetros, holofotes para conexões para encanamento, colunara
zeificadores de líquidos combustíveis, mésticos, aparelros e artigos para insta- automóveis, interruptores, isoladores lin caixas de metal para ortões, canos de
guinchos, injetores para carburadores, lações elétricas e hidráulicas; aparelhos prassores, aparelhos de intercomunica- raetal, chaves de fenda. chaves inglesa,
máquinas de impressão, fôrnos indus- eletromecânicos para automatização in- ção, indicadores de níveis imáns perma- cabeções, canecas, copos cactepots.
triais -(fornalhas). máquinas insuflado- dustrial; instalações elétricas e artigos nentes para rádios, aparelhos de gás centros de mesa, coquetelciras, caixas) •
ras, máquinas limarloras, máquinas para elétricos e eletrônicos para automóvel.: neon, gravadores de fitas, gravadores para acondicionamento de alinunios,
lavar vasilhames em geral. máquinas aparelhos e acessórios de rádios; apa- de discos, isolantes elétricos, isoladores caldeinies, caçarolas, chaleiras, coletei,'
para fabricação de bebidas refrigerantes, relhos e instrumentos e aparelhos para cle corrente, intermediários para filmes. ras, conchas', coadores, distintivos, dode água gazeificadas. maquinas de ar- fins úteis; instrumentos cienti çicos; acen- Ws:miadas, lnnetas, liquidificadores,
bradiças, enxadas, enxadões, esferas,
rolhar e tampar garrafas. máquins para dedores, acendedores elétricos, aramas
lampeões, lustaes lentes aparelhos engates, esguichos, enhites para arreios,
engarrafar bebidas e líquidos, máquinas ladores elétricos, apitos, aspiradoras da luminosos, aparelhos de luz fluorescen- estribos, esieras para arreios, espumapara colagem dos rótulos em vasilha- pó, aquecedores, abat-jours, alto-falaa- tes, limpadores de para-br sas, lanternas &iras, formões, foices, ferro para cortas
mes, máquinas para fermentar e (mistu- tes, antenas, acumul adores, amplificacia- portSteis e lanternas de mem lucre ira- aapira, ferrolhos, facas, facões, fecharar bebidas, juntas universais para con- reá, anemômetros, amperômetros, assa- :eiras para veículos, microscópios mo- duras ferro comum à carvão, frutamas,
dutos d'água de motores e máquinas, deiras elétricas, adaptadores de micros crômetros, manômetros ; mostradores lenis, fôrmas para doces, freios para
laminadores a frio e a quente para aço sópios, agulhas para fonógrafos, aque- de rádios, microfones, medidores de ettradss de ferro, frigideiras, ganchos,
e outros metais, lançadeiras, lubrificado- cedores de ambiente, aparelhos de COA': roscas, medidores de intarvalos, miras grelhas, garfos, ganchos para quadros,
res centrífugos, máquinas de ' lavar pra- trôle e medida, aparelhos de expurga de qualquer graduação, aparelhos de gonzos para carruagens; insignias,
tos e roupas, máquinas lixadoras, ma- utilizado na limpeza e desinfecção de medição, massaricos, alveis de ferro, mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,
cacos, mancais, motores elétricos, a/ma- sentinas, mictórios e outros locais, apa- níveis de água para caldeiras, apa-e- jarras, machadinhas, molas para porta,
deiras, martelos mecânicos. moiniaos relhos de libações para banheiros, apa- lhos de ondulação permanente, objetiva moias para venezianas, martelos, mar)ara cereais. maçarocas. marteletes ma- relhos de ar refrigerado, aparelhos de pare ampliadores, misturadores para ba- retas, matrizes, navalhas, puas, pás, prc.
lacates. motores, mancais para brocas; ar condicionado, aparelhos de alta ten. ribeiros painéis de carros, para-raios, gos, parafusos, picões porta-gélo, nomotores de combustão interna, motores são, aparelhos automáticos para des- pluos, parômetros, panslan elétricas, pa- seiras. porta-pão, porta-jóias, paliteiros, .
diesel, macacos para brocas macacos de carga de água, aparelhos de 'alarme nelas de pressão pistolas de pintura, panelas, roldanas, ralos para pas, rebivascas, de parafusos e hidráulicos. man- aparelhos de aquecimento central, apa- pick-ups, pilhas récas elStrican, prumos. tes, regadores, serviços de chá e café,
cais de roletas, molas, mo!as de vál- relhos de aproximação, aparelhos para pantórj rafos, pantômetros, pireanetros
serrotes, sachos, sacarrolhas, tevulas. mandris, magnetos para motores; arqueasão de volumes, balanças, bate- periscópios, potenciômetros, quadros de serras,
rnag: tos de ignição, mecanismo im- deiras, batedeiras para refrescos, bate- sornando, instrumentos para medida e soures, talheres. talhadeiras, torquezes,
pulsionador do diferencial, mineração, deiras para líquidos e massa, bules elé- contrôle para mecânicos, relógios de tenazes, travadeiras, te.as de arame, torneiras, trintos, tubos para encanamento,
multiplicadores .. máquinas misturadoras tricos, bobinas para rádios e televisões, agua, revólver para pinturas, projetores trilhos p a ra portas de correr, taças.
de barro e concreto, máquinas para ma- busina,3, baterias, baterias elétricas, ba- cinematográficos, pince-nez, aparelhos travessas, turíbulos, vasos vasilhames
lharia,0 máquinas para movimento de lômetros, bússolas bobinas, balcões fri- de refrigeraç2o, refrigeradores, réguas
e verruma
terra, má suinas para moldagem . picados goríficos, aparelhos para bordar, apa- de aço, rádios, refletoras, reatares seelas= 19
de forragens, pinhões, pistões de motor; relhos . ara banho de ar quente, chu- lais, receptores, regadores automáticos
politrivs. motores a explosão, a com- veiros elétricos. coaueteleiras, churras- relógios, relógios de ponto e de vigia, - tara (2stingu:r: Artefatos de canemlca,
bustão interna e elétricos, prensas, pun- c,ueiras elétricas, sampainras elétricas, redutores, resistências elltricaa, registros porcelana. faiança, louça vidrada paro
ções. plainas de mesa, p'ainas lima toras chaves elétricas, chaves automáticas, para água, registros para canais e com- aim caseiro, aparelhos de chei, de café,
placas para ternos, prensas hidráulicas, chaves para antenas e fios terra, con- portas, receptores de sons, reatores, rea- de jantar, serviços de refrescos e dc
máquinas para panificação e máquinas tactos elétricos, candelabros, chaves de tores para luz fluorescentes, reostatos, subidas o saber: abajures de lampião,
para fabricação de massas alimentícias, alavancas, chaves de tomadas, comuta- registros para vapor, registros para açucareiros. apanha-moscas, bacias de
máquinas para fabricação de papel, pon- dores, cafeteiras elétricas, compassos, bidê, para banheiros, para aparelhos be- atrasa, bandeijaa banheiras, biscoiteiras
tes gigantes, platinados para veiai:tos, câmaras frigoríficas, caixas de descarga bedouros, para lavatórios e para pias, idém botijas, bules, zateteiras canecas
!nos. pedais de alavancas, de embrea- para vasos sanitários, aparelhos para secadores para cabelos, quebra-luzes, 'astiçais, chavenaa, centros de nane,
gens, planetárias de parafusos sem fim cortar pães, cafeteiraa automati Ca% sorveteiras, sincronizadores, sextantes, oznrsateira. cubosê, descansos de porcos
e de rodas. polias, máquinas para olaria, chassis, condensadores, condensadores selecionadores, sifões, sereias de alarme soa, escumadeiras, espremedores 'Urda
máquinas pulverizadoras, máquinas de para vapor, colimadores, aparelhos coa aparelhos para soldar, soquetes, sinalei- unis, garra ças, globos. Sard:neiran
polir, receptáculos, rolos, ro'etes, ressal- tadores de TIOS, cabos e condutores de- ros, reguladores automáticos ou não,
)arr8c3. !2v,2,dedo3. Lavatórios ea:a
tos repulsionadores de rolamentos e ificas, contadores de rotação, compreis- aparelhos televisores, telelupas, ielôme- eiras maçanttas de porselana. mantos
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de sores, máquinas cinematográficas, ins- tros, tomadas, telescópios, teodolitos judiam, molheiras, moringas, palite:reaa
consumo de gasolina, retentores de gra- trumentos de calcular, chicotes para.
na, de óleo e de cilindro. redutores si- automóveis, cronômetros, aparelhes cm termômetros, tomadas de corrente, apa- mdasta2s, pias. pires; poivilhadirem
relhos de elégrafo sem fio, transforma- )0sta-facas, potes, planadores. eeceprà.
lenciosos. máquinas de nosquear, ma- libradores, aparelhos cinematográficos,
quinas rotativas para usinar ferro, aço aparelhos de contrôle de tons, aparelhos dores, trenas, torneiras de alta pressão, :dos, calekos; serviço de chá; taças
e bronze, máquinas para rotular, regu- de comunicação interna, discos grava- torneiras com dispositivos para aqueci- Iara ea:".ê. travessas, terrinas, orindis,
ladores, serras mecânicas, segmentos de dos, diais duchas, despertadores, ence- mento de águas telefones, telescópios.
Classe 16
pistões, engrenagens , e. parafusos sem radeiras, espremedores elétricos, estu- transmisseren, toca-discos, automáticos Para ditinguir: Materiais para consisti.
ou
não,
tubos
conduits,
terminais
para
ções e decorações: Argamassas, argila,
fim. silenciosos, saté l ites, separadores de fas. exterilizadores, -esquadros de aço,
graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- esquadros de agrimensor extintores de baterias, voltímetros, ventiladores, vál- areia, modelos, batentes, balaustres, blodoras. máquinas para serrar, máquinas incêndios, aparelhos para expremer fru' vulas, vS/vu/as de 'eduçío. válvulas cos de cimento, blocos para pavimentasalgadeiras para manteiga, teares, tur- tas e legumes, escalas indicadoras de para rádios, válvulas para anaa, valvu- ção, calhas, cimento, cal, cré, chapa°
binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te- maré, sletrômetros de quadrantes exaus- las de descarga a oressSo, valvalas
isolantes, caibros, caixilhos, coluna',
souras mecânicas. tôrnos revolver, tôr- tores, estojos para filtros com torneiras • comportam, velas para filtros, aparelhos chapas para coberturas, caixas d'água,
nw mecânicos, trilhos. tupias. tranchas, faróis, faroletes, fogões, fornos e foga- transistores, aparelhos de transmisaão e caixas de descarga para lixos, edifica,
tirantes. transportadores automáticos reiros elétricos, fios para eletricidades
recepção de scns e tr:péa
ções preruoldadas, estuque, emulsão da
para alta e baixa pressão, máquinas la- fios tetra, ferros elétricos de engomar e
base asfáltico, estacas, esquadrias, entrn,
Classe
11
wasiras• máquinas para terraplannern passar, ferros comuna a carvão, ferros
taras metálicas para construções, lamas
máq uinas de soldar, tuchos de válvulas. elétricos para soldar, ,evedores, boi • Ferragens, ferramentas de tõe,a espécie las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
má quinas para indústrias de tecidos, ma- vais, filmes avelados, fôrmas elétricas cutelaria em geral e outros artigos de de junção, lages, lageotas, material isoqmnas para tecidos de tapeçarias. Má- filtros e óleos para motores. aparelho 5 metal a saber: Alicates, alavancas, ar- lante contra frio e calor, manilhas, crasquinas '— ituradoras. máquinas térmicas, de fretaiência modulada, fonógrafos. li mações de metal, abridores de latas sas para revestimentos de paredes, n2,2,
mácwinaç de trançar, máquinas de irmo- tas métricas, focalizadores para cama • porta-facas, potes, auxadorea, sucará - deiras pesa coastruções, mosa lcos, pao.
tar, máquinas urdideiras, valvulas para nas fotográficas, faladeiras, garrafas tér calos, saleiros, serviço de chá, taças , dates
baaa osfnico, produtos oarn
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MARCA 5 DEPO-SITADAS
fautilicaçao faltaie aCtira0 Com o art. la0 do Código da ia topriedaoa ind usar:ai Da g ata da p ubatearskar começará
euásti a prazo de ça dias para o deteru p ;p 1to 4 pedido Durante essa prazo prideilo apresentar suas oposições ao Departainatua
Nacionai
prapri,nada kninatrial aquêles qu* se Itlig a,rern preninleatlos COM a
COXICta89.0 do registro requerida

•

-tornar impermeabilizantesa as argamas
• Classe 35
racha. -chapas e centros de mesa. cor _éra e de madeira. guina pare 'ovaisaas de cimento e cal, hidráulica, padre- aouros e piles p reparadas ou não, ca - das de berracha. cápsulas as; borracha aeria. limpadora: de iuvaa, lliquidesde
, guuho, produtos betuminosos. impermea- nurças. couros, vaguttas. pelicas, e ar p ara centro de mesa. calços de borra. aranquezo tecidos, liquidas mata-gordu. bilizantes líquidos ou sob outras forma s etato dos mesmos: Almofadas de coo :ha p ara máquinas, copos de borracha -as para roupas, e meta óleos para roupara revestimento e outros como na pa- ms. arreios. bolsas. carteiras. caixas aara• freios. dedeiras. desenrupideiras. pas. oleina Óleos par.: limpeza de carvimentação, peças ornamentais de ci :hicotes de couro, carneiras, capas para discos de mesa descanso, p ara pratos. ros, pós de branquear roupa. salicato
anento ou gesso para tetos e paredes , ilbuns e nare, livros. embalagens d e encostos, ' êmbolos. esguichos estrados. de sódio, sola cáustica, sabão em pó.
' papel para forrar casas, massas and- ouro. estoios. guarnições de couro para esponjas 'de borracha em guebrajactc sabão comum, sabão de esfregar e aa, ácidos pala uso nas construções, 'par- tutomóveis. guarniçÕes para porta-1)1°- para torneiras, fios de borracha lisos.
ponáceas. tiiolos de polir e verniz
.tmetas, portas, portões, pisos, soleiras os, malas. maletas, porta-notas, porta- formas de borracha. guarnições para
para calçados
para portas, tijolos, tubos de . concreto, 41aves. p orta-niqueis, pastas, pulseiras móveis, guarnições de borracha para
Classe 48
telhas. tac'da, tubos de ventilação tan- te couro.- rédeas, selins, sacos para via- automóveis. guarnições p ara veiculos Para distinguir: Perfumes, essências, exalues de cimento, vigas, vigamentos e iem. surtias, saltos, solas e solados, l ancheiras para escolares. 'Moinas de tratos, água de colônia, água de toueaborracha para degraus, listas de borra- dor, água de beleza, água de quina.
vitrais .
tirantes, para ariq ios e valises
t
:ha para janelas e para portas, lençóis água de rosas, água de alfazema, água
•Classe 38
Cl-se 21
de borracha. manoplas. maçanetas. pro"kros
para
guardanapos
de
pape:
Para dist:nguir: Veiados e suas partes
tetores Para p ara-lamas, protetores de para barba, loções e tônicos para os
tntegrantes: Aros para bicicletas, auto- glutinados. álbuns (en branco) álbuns p ara-choques, pedal de acelerador. pe cabelos e para a pele, brilhantina, banmé vais. auto-caminhões, aviões), amor. ;ara retratos e autógrafos. baiões les dal . de Partida. paras para businas, dolina, "batons ', cosméticos, fixadores •
tecedores, alavancas de câmbio, barCos, •:eto para brinquedos) blocos odre p ratinhos, p neumáticos. p ontas de bor- de penteados,' petróleos, óleos para os
breques. braços • para veículos,. bicicle- trrrespordencia blocos para cálculo racha para bengalas e Muletas, rodas cabelos, 'creme rejuvenescente, cremes
tas, carrinhos de . mão e carretas, canil- slocas para anotações bobinas brochu massiças, redizias, revestimentos de gordurosos e pomadas para limpeza da
-as não , moressas cadernos de escrepele e “maquilage w depilatórios, desorihonetes. carros ambulantes. caminhões ice,
r.,a.ra documentos, carteiras borracha, rodas de borracha para mó- dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Carros, tratores, carros-berços, carros- Abras
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
naoel!c,
cadernetas
cadere talco ,-ertun yrd-., nu não, lápis para
taaques carros-irrigadores, carros, carlos. alxi,e a .s0o. "caixas vara pa. motor, sapatas do pedal de breque. seroças, carrocerias, chassis, chapas eis' aeiaria cartN.-, dt visitas cartões co sembalo e isoladores, suportes, semi- pestana e sobrancei l has, preparados para
talares para veículos, cubos de veículos, ,riercias cartN., . ndices iconten
aneumáticos. suportes de aâtabio. san- embelezar cilias e olhos carmim para
em- ,- , d'ços para veiculos, direção. dealifonas
de partida, saltos, solas e soladoa o rosto e para os laith...s, sabão e creme
t olina. cadernos de papel melitnetradc
gadeiras estribos, escadas rolantes -, ele. e em branco p ara desenho. caderno de borracha, surdinas de borracha para para barbear, saba y limado perfumado
vadorés para passageiros e para carga. escolares, cartões em branco, ca:tuchos aplicação aos fios telegráficos e telefô- ou não, sabonetes, dentifrícios erM pó,
engates para carros, eixos de direção, le cartolina, cra p as ilanográficas, ca nicos. cavadores de porta, tijelas. pasta ou líquido sais p erfumados para
lueicks, fronteiras para veiculos, guidão lemos de lembrança, carretéis de pa- tubos., tampas de borracha oara conta- banhos, pentes, vaaorizadures de perfillocomotivas, lanchas motociclos, molas, 'eine,, envelopes. envólucros p ara cha gotas, tinas de borracha para elaboração me escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparaanotoeicletas. motocargas moto furgões, -ritos de p a p el, encardenaçáo de pape'
de substâncias químicas
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
Classe 4U
manivelas, navios ônibus. para-choques. ou papelão, etiquetas, feilhas 'adices
, p, ra lamas, nara-arisas. pedais, pantatts 1ó1has de celulose. guardanapos, livro: Móveis em geral. de metal, vidro, de para o tratamento das . unhas, dissolrodas para bicicl a tas, raios para bicicle ião tinr3essos, livros fiscais_ livros de aço, madeira, estofados ou não- Inclu- ventes e vernizes, removedores da cutítas. reboque, radiadores para veículos. mntabilidade, mata-borrão, ornamento sive móveis para escritórios: Armários cula, glicerina perfumada para os caberodas para veactilos. seuins, triciclos, ti- de oapel trans pa-ente, pratos papa, armários para banheiro e - para roupa: los e preparados para descolorir unhas,
cibos e pintas ou sinais artificiais, ókios
p autes para vaiculos vagões, yeloelpe- nhos, p apéis de estanho e de alam/tifo 1,;_ se s.- lbrui(d.-ui,-e,
para a pele
deo vareta de contrôle do afogador e oapéis sem impressão papéis em branco móveis, bancos, balcões, banquetas
acelerador ti's;ieis. troleibus, varaes de 'sara impressão. papéis fantasia, menos bandejas domiciliares, berços, biombos
Classe 49
carri)s. toletes para carros
para forrar paredes, papel almaço com :adeiras . carrinhos para chá e r.até Para distinguir jogos, brinquedas. pa,.
Classe 22
a
m sem pauta papel crepon. papei de onfuntos para dormitórios, conjunto: satempos e artigos desportivos: Autua
Para distinguir Fios e linhas de tôda seda, papel impermeável, papel em bo sara sala de ¡antas e sala de visitas tormóveis e veículos de
brinquedos.
espécie. fios e linhas, torcidos ou' não: nina' para impressão, papel encerado -onítuatos para terraços. jardim e 'rala armas de -brinquedo. baralhos.
bolas
fios e linhas em g 'eral para bordados, Papel higiênico paPel impermeável aonjuntoa de armários e gabinetes par:
para todos os anotam bonecas, árvo-'
costura, tecelagem. tricotagern e para para copiar p apal oara desenhos, pa ropa e COMIVla 'camas, cabides, cadeiras res
de natal, chocalhos.. discos de arretrabalhos manuais: tios e linhas obti- pel para embrulho imperrne.abilisade giratórias, cadeiras de balanço, caixas messo
desportivo, figuras * de aves e
talos p or processos químicos: tios de papel para encadernar, papel para es. de rádios -:olchões. colchões de mo!as, aves e animais, logos de armar,
jogos
raion para pneurnaticos e inha de
:rever, napel para imprimir. papel pa. tspensas, divisões, divans, discotecas de mesa. luvas para esporte. miniatupescar
atina para embrulhos, papel celofane de madeira, espreguiçadeiras. escrivani -ae de utensílios domésticos. máscaras
Papel , celulose, papel de linho. p:apei nhas• estantes, guarchi-roupas, mesas. p ara esporte. nadadeiras, rêdes .para
Classe 26
NrtefatOs de madeira em geral: Argo. ibsorvente. papel para embrulhar ta- mesinhas, meslahas para rádio e televipesca, tamboretes e varas para
las, alguidares. armações para balcões taco, papelão, recipientes de papel. ro- Ião, mesinhas para televisão, molduras
•
Classe 50.
e para vitrines. artefatos de madeira . eta's de papel. aótuloa de papel, rolos asna quadros. porta-retratos, poltronas
Artigos não incluídos nas classes
de
papel
transparente
sacos
de
papa)
para caixas. bandeias barris, baldes,
noltronas-camas, Prateleiras. porta-cha.
•
precedentes
,
batedores de carna. caixas. caixões. cal 'serpentinas tubos postais de cartão -.ét./S , sofás. sofás-camas. travesseir,
e
tubetes
de
papel
aotes, cavaletes, cunhas. cruzetas cubas
vitrines.
Termo n.° 770.509, de 28-9-66
:caçambas. colheres, cestos Oara pães.
Classe 39
João Pessoa de Castro Araujo
Classe
44
tapuz liara cozinha. cabos Pare terra, Para distinguir: Artefatos de borracha, Artigos para fumantes, como: — Fumo
Minas Gerais
•
alentas, cantoneiras engradados. estra borracha, artefatos de borracha para em fôlhas, em cordas, em rôlos, picado,
dos. esteirinhas. estojos. espremedeiras, doidos em ontas classes: Arruelas. ar. desfiado, tnigado, acondicionado èIII laembalagens de madeira. escada. for. golas. amortecedores, assentos para ca- tas em pacotes ou em outros recipienRias. guarnições para ooda-blocos veículos: artefatos dei borracha não la- dos; charutos, cigarrilhas, cigarros bo(guarnlções p ara cortinas, guarnições de deiras, borrachas p ara aros. batentes de quilhas, piteiras; ponteiras para charu'madeiras p ara utensilios domésticos :ofre... buchas de estabilizados buchas, tos e para cigarros; cigarreiras e balsas
1taa1as de madeira. p alitos pratos. pi buchas ,sara lumelo. batente 'de porta, para fumo, resíduos de fumo e rapé
‘'Pas p inos. puxadores prendedores' de batente de chassis. bicos para mamadeiPalhas e papéis paar cigarros
.1i•oupas. pasinhas. garfinhos e colheres ras braçadeiras, bocas. bases . para telefones
borrachas
oara
carrinhos
inclua
Classe 46
'o
ara sorvetes. p alitos pare dentes. tá
obs de passar roupas raianas de carne- mais, borracha para amortecedores °ara aisfingtar: Amido. anil, azul dei
bainhas de borracha para . adeas ctichim rússia, alvaiade de zinco abrasivos
tor '1,s torneiras, tambores laarnoa
Classe 32
Ir motor, câmaras de ar risupetas cor. J,godão nre p a r az!- p ara l iMPar met
suportes *- madeira
a i s Pa ra d l I. ngnir
s!.tvinaempq
A ,./
'ales
masstcos
borrai-ha
ashos
nora
latargenses asp-arn acates extrato de armarias
• Classe 29
•rramentas chaveiros Ca; :r•», de- l.goe .,,,1 i.i...rul;-n ocra 1., , 1.-ins NS R ly-11-3 , cl, iivros De‘a:d',i,,an:,,,,,
h
c`1:,A ',v;(.rUisir.e
Escôvas corntvn para '5;11.ill,1, p,'3: a 'ta
-ti.ar .1::111r:;',
• .....,.
.. .
'pai' frascos, chaminé, escadas, espia
,s. • prooramas de rÁ,lir • televisn,
.
—
sardas, janelas roupas, tetos, escovõesa
' -- .moblie 74, •'',. r-r ,,,,,én, , 11„,.,i h ,
PREÇO DO NÚMERO I )E HOJE: NCRS
0 f0'-`a
•- ',.1
espinga-das, esfregões, vassouras
. aras e progtanias drcertses

