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CAPITAL FEDERAL

NO 189.804,- Marca: Ryeland.
Requerente: Lanificio Inglez Bode.
dada Anônima.
- Dou provimento ao recurso, sai*
parte, para modificar o despacho core
rigindo-se para "Indeferido", face ao
pressão de uso comum, não POdendo
. , N 9 190.239 -- Marca: Municipal art. 95 n9 5 e '7 do C. P. I. coma
por isso merecer a proteção da lei, Fábrica Progresso - Requerente: A. binado com o artigo 39, letra "a".
sem que a autoridade corra o risco Augusto Martins & Cia. Ltda. - pro- NO 187.523 - Marca: Aeroznapa.
de estabelecer privilégio dlIC) (fls. greaso - Requerente: A. Augusto
Requerente: Aeromapa Brasil Li65): pois em verdade a marca Aspi- Martins lb _ Cia. Ltda. -- Processo de- mitada Sociedade de Levantamentos
rine está, e sempre esteve, como se ferido.
Aereofogramétricos.
prova no processo, sob a égide da N9 323.288 - Marca: Compound
Recorrente: Aeronlapa Brasil Idade
lei, que lhe garante a exclusividade - Requerente: Otto Baumgart Ind. tala.
a
defende
dos
contrafatoe
Coqi.
S.A.
Processo
deferido
do uso e- Dou provimento, em parte, ao
N9 204.321 - Marca: Iso - Re- recurso,
res;
.
para modificar o despacho
querente:
Isothermos
S.P.A.
de indeferimento, corrigindo-o para
Considerando, porém, que o Peei- Processo deferido.
__
légio outorgado por lei, justamente
- Indeferido, face ao art. 95, n9 16,
para defender o patrimônio moral e N9 358.233 - Marca: Santa Ca- do C. P I.
económico das empresas já constitui tharina - Requerente: Cenemica, N9 283943 - Marca: Contle^e'al.•
objeto de direito da Recorrente, que Santa Catherine Ltda. - Processo • Requerente: Veb Rueromaschinene
.
ao D.N.P.I., ex-vi-iepis, cumpre p' deferido.
werk Karl Marx-Stadt.
N9 289.594 - M-rca: Torre - Redever de preservar:
- Dou nroviniento ao recerso, pa1 querente: Cotonifício da Torre 8.4. ra determinar
mie se a eueede a ao-Considerando que, face razões su- - Processo deferido.
lueen nue o 1",,,r-ot•-r." TrWs4w. R1 0- .4 43
pra mencionadas mão posso concordar • com' a proposta formulada pelo N9 310.798 - Marca: Creosetina marcas. - cule g firmas elo estabeSr, Diretor-Geral do D.N.P.I. riba - . Requerente: Otto Baumgart Ind. lecidos. na República Democrática
opina pela maputenção do deferi- e com. 8. A. - Processo deferido. Alerna,
mento da marca Vitasperina, anui N 9 292.007 - Marca: Ruganil -- NO 283.773 -- Marca: G R. W.
requerida, mie S.S. , considera muito Requerente: _Contonifclio Rodolfo
Reouerente: Veb Geraete-"Und Re-•
.gler-Werke Teltovr.
diferente de Aspirina. seguindo. as- Orespi S.A. - Processo deferido.
sim, o ponto de vista manifestado N 9 230.988 - Marca: Pommade - Don provimento ao recurso, papelo assistente jurídico, • em seu pa- Midy Adreno Styptique - Regue-- ra determinar mie se aguarde a soe
recer de fls 65; que• , também nãoerener
h
:et Cociete D'Etudes de Recher- luedo flue o roverno Feeerel d ere às
m alio estabeleciD'Aplications Scientifique et " arcas. ellf4
0 ties
Considerando,
ti " % na República Democrática Aleeoncordamos em que a marca da Medicales E.R,A.S.M.E. - Proceeme.
, .
Recorrente seja marca genérica, pois so deferido.
N9 28s.92e - Marca: Bedding.
na realidade é especifica; não In- N9 185.541 - Marca. Recorde
fiteindoe entretanto na natureza da Requerente: Organização Recorde Recueren fe • Citytex EL A. Incidamarca no caso de colidencia, cantor- Sociedlide Anônima Comercial e Irn- trl a e Comercio,
,
me. aleis sé pode concluir do texto portadora.
Reeerrenfe: Armações de Aço Pra.
leoa! pertinente à matéria: Dou probei S. A.
..
virneeto ao recurso para reformando - Processo deferido
p
N9
319.609
Marca:
Colutóide.
eeeeeeo
ineeferido.
a drmsão recerrida. denegar o regiaRequerente: Honorterápica ProduN9 358.921 - Marca: Pinheiro.
tre e n tri Olindatina . o no que dispõe
P enueren fe: Jnee Fernandes da 811.
o Inciso 17 do art. 95, do C.P.I. tos Farmacêuticos eeenitada.
va.
- Pnelicado na íntegra.
Processo
deferido
O Senhor Secretário da Indústria 9 248.8/0 - Marca: Tenax
Recorente: Stallwort hPine Pro. •
_ee querente: Dental Te
duces Comeany.
tremidO Souza eilattos deu provi- N
•
TenazLimiterpostosins
no 4....
eic'
mento aos recursos
Dou
provimento
ao recurso Para
rirce-^ens abaixo mencionados a fimbe.uct'
- Processo deferido. •
reformar a'decisão recorrida e Indede reformar as' decisões anteriores; ,
N9 260.478 - Título; Casa Que. ferir o pedido de reeletro, de acôrdo
•
ritmos:
nabara.
com o Pie. 25, n 9 17, do Código. Pu.
nue-se. •
N9 285.882 -. Marca Novatração - Requerente: Guerra, Irmão & Cia. bliNO
201.602 - Marca: Aluminite.
Requerente: Novatração Pneus de Limitada.
.
T-e eres S . A . - Processo deferido.
Recorrente: Empresa Guanabara Req uerente: Impermeabilisadora e
N9 149.338 - Instei-lia: leaelein -Sociedade Anônima, Engenharia é en- Construtora Retracua Limitada.
Recorrente: ceremica São Caetano
Reen.reneet Casa Anglo Bras. S A. dústria.
•
esteai ,: confecrelen Bazar - Dou
Soneela de Anônima.
r•-mr, t/1 et+ fp ao recurso para reecemar - Dou provimento ao recurso, reProceeeo indeferido. "
em parte, o despacho recorrido a formando, em parte, o despacho reNO 175.719 - P. de Propaganda:
tini de conceder o registro como re- corrido para conceder o registro com Casa
querido isto é, sem a exclusão do extensão do género de ne gócio cor- rar. das Pestes Deixa o Metias Chogênero de negócio da cl. 11. Publi- rem- emente es classe 16. Publimie-se
Reemerente: António Penteado Loa
qi573
'N9 2.66 - Marc"a: Maitex - N o 227.194 - Nome Comerciai: menhe.
Requerente: Cia. Cervejaria José Crenaan l imitada Comércio e, InchesRecorrente: Mathtas da Silva Ctee•
trio..
Wein - Peocesso deferido.
mércio
e Indústria EL A.
N9 312.425 - Marca: Sapucaia - Reeuerente; Cenaan Limitada Co- Proceeeo indeferido.
n14 "Vo e- Indústria.
Requerente: acid Leias RissiPraN9 209.273 - Marca: Roelei-To,,
casos deferido.
- Dou provimento ao returso, para
/
Req uerente: !lenços Canetti 8. A4
N9 211e.50 - ferires: eecorcei --, refonner o e eenacho de fia, 12-v, a
Reei", e Refrigerantes.
Requerente: Fel felly and Company i enneede- o retl etro com exclueão • do
Recorrente: Americana - Bébidall
- processo deferido.
I gênero de negócio da classe 42.
Refrlirerantes S. A.

REVISTA DA PROR,RIEDADE
INDUSTRIAL
.
.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
,Expediente do Secretário
- da . Indústria
Dia 12 de setembro de 1966
' Despachos em Recursos
O Secretário da Indústria Ileraldo _Souza Mattos deu provimento ao
, pedido de Recurso interedistO no processa abaixo mencionado a fim de
reformar a decisão anterior; •
Temia n9 288.331 - Marca _leites'perina - Requerente: Enrique Fran()isco Grimaldi - Recorrente: -Pardeenfabriken Beeer Aktiengesellschaft
et- Considerando que do despacho
que deferiu o registro - da marca Vititsperina para assinalar produtos larmacéuticos, enão obstante os protestos da Mui& da marca Aspirina, reoorreu it mesma no prazo e foram
legal;
Considerando que dito recurso pelos seus jurídicos fundamento lideisou inerldianamente clara a colidêneia entre as marcas em confronto,
• evidenciando-se que a registranda
Vitaaperina reproduz, com acrescentemente, a marca Aspirina. devidamente registrada no Brasil, desde
1922. consoante prova documental
•
adueida (fls. 76);
Considerando que suplementem a
essa prova, vários outros exemplares
de registros -da mesma expressão
aspirina e Aspirina, isoladamente:
como marca d estinada a especialidade farmacectica, terapêuticamente
aplicada com anal géeico, remontando
cega piemo, reme ceei-recaio a flo. 79
_deste processo ao reeletro • internai:domei p ool realteado. em virtude da
Aceren d e Medrid doce, o loneenceio
ana de 1899;
Conerando que, em' boa doutrina. esserada por clewiecos ou modernoe e .erítores a imitação C1113 aqui
se peree-ta. de reçrodneão ccm
ples ecreecen-om en • o de letra: é das
rnsis perigosas e neie elide a cov dên. cia;
gon e tierantin que a notoriedcde de
u'a marca, corno é o caro 'da marca
liteenrrente. mie se vulgarizou pe
ia prn .10 ..enfia eficãcia do produto. tilo induz como é óbvio, à perca
da ir . -0. c.40 1e-el sob ft (mal, setiiPre desde mais de . Meio século, este-ve l enhertada a na,arta
ao
etrinictroive
C
contrário, a atenção especial das autoridades competentes no sentido de
empei-ar esse importante paire/1'We
eeon • m i co; .
Considerando mie, assim enteeeende. com amparo na lei me jurisprudência -a na doutrina discordo filenamade da afirma...e° feita pelo
Assistente Jurídico Alvaro Clerk leibeire, de que Aspirina se tornara ar-
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- As Repartiçõee Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
joruois, diariamente, até às
1.5 lou..
- As reclamhções pertineul.
des \à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão serl formuladas por
esarito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas. no máxi.
zroo a lé 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais
- Os orapums deverão se?
fál G t` ." (ui S e autenticados, ressalvadas. por quem de
direito, •-asuras e . enleados.
-- Excetuadas as para a
exterior, que serão' sempre
ap uais, as assinaturas paderse-ae) tomar, em qualquer
ditara, per seis meses ou dm
ano.
- As assinaturas vencidas
podesão ser suspensas seta
evi.,.e prévio.
•
1
Para facilitar aos as.sinan-'
qes(1 ve.ificação do prazo de'
oalidade de suas assinaturas,•
El'a parte superior do enderAco
- Dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida, e indeferir c pedido de re gistro, de ç' c ardo
com o art. 95, n9 17, do Código da
Propried e de Industrial. Publique-se.
N9 151.304 - Marca: Castelbranco.
Requerente: Dias Noronha & Companhia.
Recorrente: Ind.. Com. e Navegação Sociedade Vinícola Rio Grandense Limitada.
- Processo indeferido.
O Senhor Secretário da Indústria
Peraldo Souza Mattos - negou
provimento aos recursos interpostos
nos processos abaixo mencionados a
fim de manter as decisões anteriores:
Térmos:
N9 229.964 - Marca.: Lav-OftaL
Requerente: Laboratórios Moura
Brasil - Orlando Rangel S. A.
Recorrente: Laboratórios Farmacêuticos Glossop S. A.
- Processo deferido
N9 319.528 - marca: cal.
Requerente: Cal Comercial Avareeme Limitada.
Recorrente: Scal Rio - Indústria e
Comércio de Artigos Rurais S: A.
- Processo deferido.
N9 230.680 - Marca: Nominal.
Requerente: Lápis Johann Faber
•
Limitada.
Recorrente: Indústrias Brasileiras
de Lãpis Fritz Johansen S. A.
- Processo deferido.
N9 305.575 - Marca: Barsan.
Requerente: Comercial Eiarsan LiImitada.
Recorrente: Bersam Comercial Importadora S. A.
- Processo deferido.
N9 261.746 - Marca .: Tribuna do
Mestre.
Requerente: Victor Zappi Capucci.
Recorrente: Carlos Lacerda.
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ASSINATU AS
RENA:n.10W 93

PARTICULARES
r

leu-NuoNAHros

CaPitad e Interior:.
t
Capital
a lnterior'à
Semestre .
Cr$ 6.000 . Semestre - Cr$ 4.500
Ano o
. Cr M2.000 Ano
.
Cr$ 9.000
exterior:
Exterior:
.4n0 00 00 ,Cr$ 13.000 Ano o o o Cr$ 20.0(10
0 O

vão impressos e número do
talão de registro, o mês e . a
ano em que findará.
A fim de evitar solução de.
continuidade no recebimento

dos jornais, devem as as.
sinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro dc cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A. fim de possibilitar e
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto e sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deportas
Métão ãe jrnprenset 7c7acionai.
- Os suplementos às Mio
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos' assinantes que •
as solicitarem no ato da assinagura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição rio ato da assinatura.
- O custo de cada exem0
piar atrasado dos órgãos afio
ciais será, na venda auttl.sa,
acrescido de Cr 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

- Processo deferido.
N. 255.895
Termo: 109.875 - titulo: Internamarca: Helmiucase
N9 232.325 - Titulo: Salada Pau- cional Elétrica --- Requerente: José de - Requerente: J. Aubry £'• Co. Ltda.
lista.
Souza Ferraz - Recorrente: Interna- ' Recorrente: A Chimica Bcyer Ltda.
Requerente: Frederico Kintzel Cia. tional Business Machines Corp. - Pro- - Processo deferido.
Limitada.
i N. 251.708 - marca: Boteiro Incesso •deferido.
Recorrente: Sociedade Algodoeira
•dustrial, Comercial e Profissional do
do Nordeste Brasileiro S. A.
N. 218.71 8- marca: Good-Time Estado de Silo Paulo - Requerente:
--Requerente:
Good
Time
Diversões
- Processo deferido
José Ferreira dos Santos, Alfredo PomLtda. - Recorrente: Van Den Berghs
.
I
•
N 9 257.752 - Marca: Acromicina.
•
Requerente: American Cyanamid (Export) Ltd.. - Processo deferido. I - Recorrente: Arthur Pacheco - ProCompany.
N. 212.868 - titulo: Precisa - cesso deferido.
Requerente: Gráfica Precisa Ltda . - Processo deferido
N9 261.745 - Marca: Tribuna do Recorrente: Precisa A. G. Rechen- ' N. 255.474 marca: Sorocabaina
Educando.
maschinenfabrik .-- Processo deferido. - Requerente: Com. e Ind. Gaivão
Ccsar Ltda. - Recorrente: Ind. de
Requerente: Victor Zappi Capucci.
Têrmo: 195.284 - marca: Caporal Bebidas Ferraspart Ltda. - Processo
Recorrente: Carlos Lacerda.
, Ouro - Requerente: Manufatura de deferido.
- Processo deferido
Fumos Flõr das Selvas Ltda. - ReN9 257.361 - Marca: Reve Fleury. corrente: Tabacaria Londres S.A. - , N. 256.330 - marca: Ravidin --Requerente: Instituto Terapêutico Pan
Requerente: Perfumaria Fleury Li- Processo deferido.
Orgânico S.A. - Recorrente: Winmitada.
N. 230.943 - marca: Ecogaz i--! throp Products Inc. - Processo elefe.
Recorrente: Perfumaria San-Dar
Sociedade Anônima.
Requerente: Com. e Ind. de Fogões rido .
- Processo deferida.
11Ecogaz Ltda. -- Recorrente! Esso
N. 292.745 - N. comercial: Atlas
N. 259.945 - marca: Sabodenna Standard do Brasil . Inc. - Processo Comercial Equipamentos e Materiais
- Requerente: Perfumes Cinelânclia deferido.
S.A. •- Requerente: Atlas Comercial
Ltda. - Recorrente: Perfumaria 1VlyrEquipamentos e Materiais S.A. - ReN.
192.031
marca:
Formil
Prita S.A.
Processo deferido.
corrente: Elevadores Atlas S.A. mo
Requerente: Achille Briosehi
N. 258.762 - marca: Dama Negra Co. - Recorrente: Laboratórios Ly- Prõcesso deferido.
- Requerente: Ind. de Bebidas P. Pi- ' soform S.A. - Processo deferido.
N. 208.700 - marca: Lutemos/ nhiero Ltda. Recorrente: Soc. de
Requerente: Laboratório Emer S.A.
Tèrmo:
288.170
insígnia:
F-:act.
Bebidas Carioca Ltda. - Processo de- Requerente: Eustachio Zuardi -I - Recorrente: Laboratór'as FarnmeNtferido.
Recorrente: Produtos Contact S.A. - do. Espasil S .A. - F rocesso deferido.
N. 192.034 - marca: Formil Greg- Processo deferido.
N. 202.785 - marca: Polvar0-1In gio - Requerente: Achille Briosehi
C. - Recorrente: Laboratórios Lyso- • N. 294.926 - N. comercial: Meta. Requerente: Química Haller Ltál. lúrgica Jalwo Ltda . - Requerente: • Recorrente: Laboratórios Lepetif S.A.
form S.A. - Processo deferido.
Metalúrgica Ialsea Ltda. - Recorrei-- - Processo deferido.
N. 304.221 - marca: Pile. Re- te: 7avody 9. Kvetna, Narodni Podnik
N. 183.586 - marcar Triqal querente: Ind. Bras. de Artigos Hos"n nr 'sço deferido.
pitalares S.A. Inbahsa - Recorrente: n N. 179.167 marca: Inca - Re- Requerente: Panificacilo Trina! Ltda.
Indústria York S.A. - Produtos Ci- querente: Placido Rodrigues Vencons - Recorrente . Cia. 'jardim Café; Firúrgicos -- Processo deferido.
- Recorrente: The Coca-Cola Compa- nos c Produtos de A l imenta'to Processe) deferido.
Têrmo: 304.906 - marca: Len:is:na ny - Processo deferido.
Térmo: 236.479 - marca
BucoRequerente: Laboratório Corri do
N. 176.489 - marca: Estreil
form - Requerente: Trinai R e •,,esenBrasil Ltda. - Recorrente: Laborapi- Requerente: Oficina Mecânica *Estrela tações Internacionais Ltcla. Recorca-Bristol S.A., Ind. Química e Par- , Ltda. - Recorrente! Dainder-Benz rente: Labormsários Lysoform S.A. macêutica -- Processo deferido.
Aktiengesellschaft - Processo deferido. Processo deferido.
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N. 239.99 - marca: Cibal - Requerente: Com. de Bebidas Araújo
Ltda. - Recorrente: Produtos Químicos Ciba S.A. - Processo deferido.
N. 207.947 -- marca: Wilson -Requerente: Frigorificó Wilson do
Brasil S.A. - Recorrente: Domingos
Di Face - Processo deferido.
N. 294.724 - titulo: Casa Moreira Requerente: Comercial Gentil
Moreira S.A. - Recorrente: Moreira
dndustrial Ltda. - Processo deferido.
Tèrmo:
N 9 240.163 - Marca: Naylord . Requerente: Comp. Bras. de Roupas - Recorrente: Eduardo Fadei Processo deferido.
N9 278.508 - Marca: lpasa - Requerente: Ipasa - Imobiliária Agrícola Petrópolis Paulista S/A - Recorrente: Ipasa S/A Ind. de Papel
- Processo deferido.
N9 227.133 - Marca emblamática.
PPL - Requerente: Pastificio Paulista Ltda. - Recorernte: S/A Moinho Santista Indústrias Gerais Processo deferido.
NO 225.410 - Marca: Isoton Requerente: Laboratório Procampo
Ltda. - Recorrente: Ind. Bras. de
Produtos Químicos Ltda. - Processo
deferido.
N9 247.573 - Marca: Stibo-K Requerente: Franco Velez & Cia.
Ltda. - Recorrente: Laboratórios
Novotherápica S/A - Processo deferido.
N9 305.568 - Marca: Universtun Requerente: Universum Ind., Com.
e Importação S/A - Recorrente: Indústrias Reunidas Universo - Tapeçaria, Mecânica Marcenaria Ltda.
Processo deferido.
N 9 324.208 - Exp. de Propaganda:
Tintas Triangulo Pintam Melhor
Rendem Mais Duram Sempre - Requerente: Usina São Christovão Tintaz S/A - Processo indeferido.
N 9 282.550 - Marca emblemática:
Q. - Requerente: Representações
Incorporadas Ltda. - Processo indeferido.
159 260.017 - Marca: Saboliva Requerente: Perfumes Cinelandia
Ltda. - Processo indeferido.
N9 258.686 - Marca: Piovacina Requerente: Farmopecuária S.A. Produtos Veterinárlos - Processo
Indeferido.
N 9 275.458 - Marca: W. Weld Requerente: Importadora Comércio e
Indústria Weld Ltda. - Processo
indeferido.
N O 204.390 - Marmorite - Requerente: Cia. Química Industrial-Cil.
S/A - Processo indeferido
N9 226.326 - Marca: Sedobril Requerente: Indalecio de Souza Dias
- Processo indeferido.
N 9 251.759 - Marca emblemática:
Figura de Cavalo Marinho - Requerente: Companhia Cervejaria Santists - Processo indeferido.
N9 187.206 - Marca Arrow - Requerente: Mesbla S/A - Processo
indeferido.
N O 185.467 - Marca: Text. - Requerente: Text, Industrias e Tecidos
Ltda. - Processo indeferido.
No 228.427 - Marca: Pirâmide Requerente: S/A Pirâmide Industriai
e Administrador - Processo indeferido.
N 9 256.613 - Marca: Vestebem Requerente: Mario da Silveira Processo indeferia°.
N9 187.207 - Marca: Arrow - Requereute: Mesbla S/A - Processo
Indeferido.
NO 190.934 Marca: Monarca Requerente: Ind. e Com. Ituiutaba
Ltda. - Processo indeferido.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Diversos
bivam Companhia de Produtos para Fomento Agro-Pecuário (no recurso Interposto ao indeferimento do
termo 297.443 marca Biosal) - Torno sem efeito o despacho, de acewdo
com o parecer.
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N O 228.444 - Marca: Tecidos
Marca Paraná - Requerente: Tecidos CuStodio Fernandes S.A. Procesos indeferido.
N9 264.051 - Marca: Supersulfas
- Requerente: Laboratórios Biosintética S.A. - Processo indeferido.
Dia 12 de setembro de 1966

Despachos em Recursos

Transferência e Alteração de nome
de titular de processos.

O Senhor Secretário da Indúsbria
- Heraldo Souza Mattos - deu provimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados a fim
de reformar as decisões anteriores:
Têrmo:
No 252.955 - Aladim - Requerente: Aladin Ind. e Com. de Bebidas
n
Ltda. - Processo deferido.
N9 263.62'7 - Marca: Lunforizado
- Requerente: Comp. Têxtil Santa
Elizabeth - Processo deferido.
N O 323.989 - Marca: Frango-Baby
- Requerente: Supermercados Copacabana S/A - Processo deferido.
O Senhor Secretário da Indústria
- Heraldo Souza Mattos - negou
provimento aos recursos interpostos
nos processos abaixo mencionados
a fim de manter as decisões anteriores:
Têrmo:
N 9 227.543 - Marca: Jurema Requerente: Fernando Alterio & Cia.
Ltda. - Recorrente: Companhia Industrial de Conservas Alimenticias
•
Cica - Processo deferido.
N9 249.758 - N. Comercial: Produtos Elétricos Edson Ltda. - Requerente: Produtos Elétricos Edson
Ltda. - Recorrente: McGraw-Edison Company - Processo deferido.
N9 • 251.910 - Marca: Rautensan
- Requerente: Laboratório Daudt
Oliveira S.A. - Recorrente: Laboratório C-eyer S.A. - Processo deferido.
No 254.271 - Marca: 7 Mastros Requerente: Cotonifício Cândido Ribeiro Ltda. - Recorrerite: Fábrica
de Casimiras Adamastor S.A. Processo deferido.
N 9 255.544 - Marca: Calcivit Requeernte: Laboratório Procampo
Ltda. - Recorrente: Instituto Lorenzini S.A. Produtos Terapêuticos
e Biológicos.
N 9 255.213 - Titulo: Agência Fiel
de Automóveis - Requerente: M. A.
Pinho - Recorrente: Móveis de Aço
Fiel S.A. - Processo deferido.
N9 255.531 - Marca: Superlina Requerente: Super - Cia. Industrial
de Tintas, Vernizes e Resinas - Recorrente: S.A. Composições International (do Brasil) - Processo deferido.
NO 264.129 - Marca: Anker - Requerente: Leovigildo de Souza - Recorrente: Anker-Werke A. G. Processo deferido.
N 9 264.406 - Marca: Dozehematon - Requerente: Instituto Quimioteránico Brasil Ltda. - Processo
deferido.
N O 264.495 - Marca: Neoesnasmina - Reauerente: Laboratório Sanitas do Brasil S.A. - Recorrente:
Renresentacões Incorporadas Ltda. orria o Ros deferido.
N9 282.654 - Marca: Do Lar Reauerente: Torrefacão e Moagem
PruftS Tirpti.rdeS S.A. ichtRinegcore:
rente: Vva. Arthur Schl
Filhos e a Sensação Modas S.A. Processo deferido.
N O 398.048 - Marca: Activina Requerente: S.A. Instituto Bioterápico Americano - Recorrente: Produtos Veterinários Manguinhos Ltda.
- Processo deferido.
No 353.024 - Marca: Pulmex •° ,- fl o p rente: Laboratório Mercex Limitada - Recorente: Laboratórios
Leo do Brasil S.A. - Processo deferido.

Indústria Metalúrgica Cabizeni Limitada (transferência para seu nome da patente mod. utilidade têrmo 163.961) - Anite-se a transferência.
Indústria Metalúrgica Cabizeni Limitada (transferência para seu noine
da patente priv. invenção têrmo
164.167) - Anote-se a transferência.
Exigências
°

-

N". 468.730 - MG!.
MGI. - Mecânica Gelai Lida.

- Registre-se com exclusão indi.
cada pela seção.
.N." 409. 712 - Frana e •-:a
n.° 6 - Franau lndústria • e Ca.
:Urdo de Máguinas e Peca,
• N." 469.901 - Página,
nenses - Cla,se 32 - Adinaltl•sn,
Tojenlino Vianna.
N.° 480.472 se 41 - Lanches Roseli.: Ltda.
negistre se com e:cios:Ui de gu-i•
jo•4.
N.° 483.885 - Dei
- Classe 8 - Refrigeração Ilio 1.111:1.
N.' 487.132 - Pisa - Classe 11 •
- Pará Indudrial S, A.
N." 489.163 - Sue c o! - Classe
IL. 2 _. Ilunible Oil Refining

Ika Irmãos Knopfholz S.A. Ind e
Comércio (junto a patente priv. in- Company.

venção no 47.012) - Preste esclarecim,entos.

Expediente da Seção
de Interferência
De 12 de setembro de 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
dezembro de 1961, e mais 10 dias
para eventuais juntadas de reconsideração e' se do mesmo não se
tiver valido nenhunt interessado
serão logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 459.070 - Metalcrol Classe 11 - Mecânica Metalcron
.
Ltda.
N.° 461.076 - Natal - Classe
n.° 41 - P. Moreira & Cia.
N.° 464.348 - Bosco - Classe
n.° 41 - João Rosco Silveira.
N." 464.595 - Kemvvell - Classe 1 - Kemm_11 (Chur) Ltda.
N.° 465.466 - And:nac. - Classe 8 - Audinac S. R. L.
Formiosol N.° 465.558
Classe 2 - Jlanulpo Ignacio
Silva,
N.° 465.828 - IMB - Classe 3
- IMB - Instituto Médico Brasileiro Ltda.
N.° 465.834 - Cestas de Natal
Sinos de Beléni - Classe 41 Sinos de Belém Importação Indústria e Comércio.
N.° 466.365 - Novassu - Classe 3 - Química Farmacêutica
Nikkho do Brasil Ltda.
N.° 467.510 - Ifilvárin - Classe
n.° 41 Confeitaria Bavária Limitada.
N.° 467.599 - Melfantil - Ciasse 3 - Química Médica Farmacêutica Ltda.
N.° 468.235 - Sintespuma
Classe 28 - Pirelli S. A. Companhil Industrial Brdstleira.
N.° 468.400 - Mercap - Classe 42 - Mercap - Mercadologia,
Propaganda S. A.
N.° 468.519 - Mercibet - ClasSP 41 - Mercibel - Parlaria e
Confeitaria Ltda. - Registre-se
excluindo e-, reivindicação os dizeres e demais artigos de padaria
e confeitarir
N.° 468.677 - ilrasoir - Ciassc 16 - Condoroil Tintas S.A.

N.° 490.004 - Jehe - Classe
n.° 21 - .1. Eparninonclas Braga
Cia.
N." 490.418 - George Neli() Classe 32 - George Neli° Producõee. Cinematográficas Ltda.
N.. a q 0.203 - Cosnu nauta
Classe 17 - Artur Ebeillardt Sociedad:: Anónima
- indústrias

N." 491 489 - Barn-y's - Classe 44 - John . Sinclai Ltd.
N." 491.522 - Dolit - Classe
IL. 1 _ Itlagnesita 5 A.
N." 491.530 - Criações 'Vero.
- Classe 30 - Calçados riCo s me Lida.
N." 491 002 - Laço Mágico Minnesola "•ning
l'Isse 28
,,e.
Ana
N° "91.765 -- Terral - Classe
n." 4 1 - Te c rol S. -- 11 óquinas
N." 49? •"43 - State:ruir - Classe 48 - Vinieitis Soares Lima.
N.° 495.489 _ .11awallnu - São
Paulo Aloarvalas 5 N.
N.° 497.370 - W ., nda -- classe
n.° 10 - Cia. de Tintas e Verni-

zes R. Montesano.
N.° 498.049 - Avefarin - Class:, 41 - Laboratório Vetifarm Limitada.
N.° 498.186 - Janota - Classe

n.° 36 - Manuel da Silva Pinto.
N.° 498.472 - Stnilemex
Classe 41 - Commercial Solvents
Corporation.
N.° 499.985 - Odonfix - Ciasse 48 - Laboratório Setros S. A.
Insígnia deferida:

N." 491.973 - MA - Classe 2
- Dr. 'Wel°. Athayde - Art. 114
Nome comercial deferido:
N.° 458.126 - Farmácia Natal
Ltda. - Farmácia Natal Ltda. Art. 109 n.° 3.

Titulo de estabelecimento deferido:
N.° 453 367 - Casa Orientai
Classes 11, 12, 13, 14, 17. 23, 24,
28, 35, 36 e 37 - Georges
rh nmmas - Art. 117 n° 1.
N.° 454.326 - Douradinho
Classe 33 - Sociedade Imobiliária Dourado Ltda. - Art. 117
h ° 1.
N.° 467.779 - Lubfarma -Comércio e Representaç5es Ltda.
Classes I, 3 e 48 - Art 117 n.°
Lubfarma - Comércio e Reg,
presentações Ltda.
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N.° 463.346 - Estabelerimento
Gráfico Co1onf2b.r.i Chnses 25,
32, 33-e 38 -- Atilio Colombini -Art. 117 n.° 1.
N.° 489.581 - Fábrica Mariola
- Classe 41 - Jorge Alcixo &
- Art. 41.
Marcas indeferidas:
N. 458.028 - Regenk - Classe 41 - 1. Figueira.
N.° 464.294 - Sergipeças Classes 21, 6, 8, 11 e 39 - Ser• ..ças Ltda.
N.° 464.975 - Fuliaina Coelho
- Classe 41 - Castão Pimenta
Coelho & Irmãos.
N.° 465.868 - Flor de [pé Classe 46 - Fábrica, de Velas
Mnrpoi LI da.
N. 466.430 - IRSA -- Classe 6
Inu;ortadora de Rolamentos
3. A.
N." 466.433 - Cisiva -- Classe
n' 5 - Cosiva -- Companhia Siderúrgica de Governador Valadares.
N." 466:713 - Moka -- Fernando Luiz d&.- Araujo -- Classe 36.
N.' 467.102 - Daminha
dasse 42
Augusto Bobaemco &
Cia.
N.° 468.827 - Pag Pouco
Classe 21 - Super Mercado de
Peças Pag Pouco Ltda.
N.° 480 120 - Isomax Classc 16 - Comércio e Indústria Induro S. A.
N." 481.336 - Sina; - Classe
h.' 33 -- Sinai Modas Ltda.
N.° 481.725 - Cegonha - Classe 8 - Indústria de Artefatos de
Panos Itapetininga S A. Inarpi.
N.° 481.791 - Douradinha 'Classe 41 - Moinho Santa Rosa
Ltda.
N.° 481.918 -- Rivoli - Classe
h.° 38 - Comercial e Importadora
flivoli Ltda.
N.° 481.923 Excelsior de Iaanã - Classe 41 - Panificadora
Excelcior de Jaçanã Ltda.
N." 484.606 - Lond's
CiasSe 8 - L. Martins Perfumaria.
N." 490.900 - União - Classe
- União de Aços Comércio
é Indústria e Repres. Ltda.
N ° 491 373 - Aérobloek Classe 38 - Villas Mias Estabelechtentos Gráficos S. A
N." 491.374 - Aéroble:: Classe 38 - Mikis Bems Estabelecimentos Gráficos S. A.
' N.° 493.583 - Pioneiro - Classe 32 - Arnaldo Gualberto das
chagas.
N.° 496.491 - Fitovital
dias• 2 - Produtos Químicos 'Minas
Gerais Ltda.
; N." 496.575 - Diamante Negro
Classe 42 - Kasai Bebidas
Eing Ltda.
N." 496.971 - Unes - Classe
01." 8 - Mause Girsas Fiser.
; N.° 497.068 - Jaú - Classe 46
Classe 46 - Saboaria Jau Li-

Titulo de estabelecimento in- N.° 496.296 - Armarinhos e

deferido:
N. 442.703 -

Classe 36
Ibrahim Ahmed Sued.
N.° 484.918 - Feitiço - Classe
n.° 36 - Mello & Oliveira.
-

Exigências
Têrtuos com exigências à emn-

prir:

N.° 483.322 - Importadora • Recife Couros Ltda.
N.° 465.405 - Fecularia São
Pvdro S. A. Ind. e Com.
• N.° 468.765 - Oesterreichisch
- Alpina Montangesellsehaft.
N.° 474.657 - Fi El (Rio) Representações Ltda.
N.° 482.707 - Massa Falida Laboratórios Raul Leite S A.
N." 452.750 - Consulenge Comercial e Consultora de ,Engenharifr Ltda.
Diverso•:.

Perfumaria Planalto Ltda.
N.° 496.297 - Vemag S. A.
Veículos e Máquinas Agrícolas.
N.° 496.972 - Mause Girsas
Fiser.
N.° 498.614 - Comissaria e
Mercantil Brasiliense Ltda.
N.° 498.616 - Torrefação e
Moagem de Café Estrela do Belém
LI da.
N.° 498.743 - Atlante S. A. Indústrias Médico Odontológicas.
Retificação de clichê:
N.° 467.188 - Thorbendix -Classes 6, 8 e 33 - Placido Camilo Duarte - Clichê publicado
em 15-12-60 - Foi mandado
prosseguir incluindo as clases 8
c 33.
Expediente das Divisões
e Seções
(Republicados)
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N.° 504.584 - Alvv3 8.c Zaeuelle
Comércio e Indústr i -1 r,tda.
N.° 499.602 -- CIL-% Plzer
Co. Inc.
N.° 500.325
1-1. S.'ere Cum(*.1,,
cio é Indústria S. As, •
N.° 500 345 -. Ancas S. A. --Comercial e Construtera.
N.° 500.393 - Enenharia
1Vionta6ens e InstalacOes Eletronw.canicf.:
N.° 754.106 -- J. VL.S. Inafp,
iria! Ltda.
N.° 760.236 -- Comer.
ciai e Técnica de Co;--'2:ns e Mui..
guelras Ltda.
N.' 753.703 -

N." 485.986 -- .r_.:aisàoterflpiva
BristoT S. A. IndN; •,..a Quhniist
e Farmacêutica.
N.' 486.163 - Panificadora Silo
Francisco de Assis Udn,
N." 476.731 - Irenstibras - Consultores de InvesI?rentos
mitada.

Bxigêndias
N. o 493.964 - Editerial
Térmo aguardando anterioriLtda.
dade:
Tèrnios com exigências a cum
N.° 494.479 -- Ferl', n ;:;,18
N." 454.286 - Licores Mitjans
prir:
Ltda,
S. A.
Administração e Representações
N." 462.201 - Companhia InDiversos:
Adersa S. A. - No pedido de
dustrial de Fibras de Côco
transferência registro 264378.
braço.
N.° 501.858 --- Sales Express • •
Fonográfica Brasileira S. A. -- Sociodadade Comérclo e PromoN. 465.616
Edit3ra Cruz Li, Nopedido de alteração de nome. ç ão de Vendas Ltda. Prossitsa
mitada.
com os novos relatóeks.
N.° 465.983 - Metalúrgica Wal- Registro 137.874.
Miguel Nicolau
N.° 282.947
lig S. A.
N.° 502.012 - &afie (hem
Anastacio.
União Ltda. - Prossiga 1/4ubs;i.,
, N.° 465.985 - Finz Lorenz.
N.° 500.729 - João Moura Lessa tuindo a classe 50 peia 38.
N.° 466.007 -- Laboratórios
Filhos Ltda.
Frundost S. A.
N.° 501.028 -- Eletrônica Cru
N.° 502.401 - Socitee - So- din
N.' 467.967 - lbramasa Indústria e ComêrcIo
(Pátrias Brasileiras de Materiais ciedade. Civil Técnica Contábil Li- -- Prossiga-se com e:selusão dc!
para Polimento S. A'.
rniatda.
automáticos para motores de
N.° 500.219 - Laboratório Cli- arranque, platinados, flistribuido
N." 469.445 - Eletro Rádio Luz
rnax
S.
A.
res de motores para autos.
Ltda.

N.° 500.749 -- Eduardo Jorge
Farah.
N.° 500.790 - Org. Técnica de
Telefonia Orgattel Indústria e Comércio Ltda.
N.° 500.920 - Ver Tur Viagens
Re p resentações e Turismo Ltda.
N.° 503.466 - Lidija Polak.
N.° 504.567 - WaIaevino Francisco de Lima.
N.° 499.392 - Lojas 'Fred Keller S. O. •
N." 489.431 - José Gonçalves
N.° 481.004 - Wakamoto S. A.
de Freitas e Vanderley Garcia Produtos Químicos e FarmacêuBrandão.
ticos. N." 489.509 - Indústria e CoN.° 478.672 - Dr A. Wander

N." 489.516 - Indústria de
Electro Aços Plangg S. A.
N.° 475.162 - Fazenda &ia Fé
-Agro Industrial S. A
N.° 481.693 - Indústria de Ferramentas Krone Ltda.
N.° 482.827
Jorge Pacce.
N." 485.205 - Droga Pema Limitada.
N. '489.291 - Francisco Fridman.

mércio de Perfumes Nortier Ltda.
N." 490.029 - Guimarães & Guimarães Ltda.
N.° 490.6690 - Irmãos Daud &
Cia. Ltda.
N. 490.969 -- São Paulo Alpargatas S. A.

N." 491.971 -- Douto, Múcio
Athayde.
Indústria
N.° 492.895 - IBF
Brasileira de Filmes Ltda.
N.° 493.169 - Indústria e Comércio de Fornos Diesel Sol Lim•itada.
• N.° 494.034 - Automac S. A.
imitada.
- Industribuidora de Automóveis
Frase de proíiaganda Indere- Nacionass.
, .rida:
N.° 495.818 Biscosvviss Export
N.° 465.986 - Maria - A Malot Association of Swiss Biscuits And
• Melhor - Classe 6 --- Hanz Lo- Sugar Confectionery Manufactuters Ltd. Co,
retiz.

N.° 501.029 •"--- Ivo Danflu
ricci - Prossiga-se com cyclu,,
de bujões.
N.° 501.032 - Ivo Dt.nilo Albaricci -- Prossiga-se com exclusão
de bujões.
N°. 499.47F Condoroil Tintas
8. A. - Prossiga-se com exclu.
são indicada pela seção.
N.° 499.476 - Condoroll Tintas
S. A. - Prossiga-se com exalosão indicada pela serão.

N.° 499.477 - Condoroil Tintas
S. A. - Prossiga-se com exchtsão indieãda 'tela seção.
S. A.
N." 643.409 - Indústrias QuiN.° 499.478 - Condoroil Tintas
:nicas Anhembi S. A.
S. • A. -- Prossiga-se com exclu •
N.° 728.054 - Norma de Arau- são indicada Pela seção.
jo Corrêa, Eliza Sequeira Perret,
N." 502.056 - São Paula AlparRosinha Sequeira Ferreira de gatas S. A. - Prossiga-se com
Araujo, Lucy Sequeira. Mauro da exelusãe rle enroladmes de cabelo
Silva Araujo, Nauro da Silva elétricos.
Araujo.
N.° 499 729 Flominante
N." 478.671
Dr A. Wander
Indústria e Comércio de lS. A.
N.° 464.286 - Norte Plaza llo- nas Prossig. n -s • coo, es
alusão de papel estanho t. cimento
téis S. A.
N." 499.472
Condoroil Tin- metálico.
tas S. A.
N." 530.153
Jopib- Dvntal N." 499.473
Condoroil Tin- Indú q eia e com r. ..to S. A.
Pros', 1 ga-se rum esclt p-áo de intias S. A.
N.° 499.474
Condcroil Tin- sas e ty n Itronas.
tas S. A.
N. 500 411 Arfiplt Arii •
N.° 500.303 - Biscoitos Aymoré go n, Finos para Presenh •, 1.111a. -N.° 501.327 - Propol
Produ Prosig ase com as no\ ;Is vias coai
tos Por"rneros S. A.
exclusão de bolsas.
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N.° 501.877 - Indústria Técnide Cerâmica Ltda.Prossiga-se com exclusão de filtros.
Foram mandados prorrogar os
Seguintes processos.
N.° 670.218 - Mapa Fiscal Editóra Braslex S. A. - Classe
Ia.° 32.
N.° 673.709 - Manufatura Sul
Americana de Tabacos S. A. Classe 44 - Ylanchester.
N.° 693.442 - Foeilma - Sten
Kal S. A. - Classe 3.
N.° 718.044 - Arterechoo
Laboratóric, Sintético Ltda. Classe 3.
N.° 759.918 - Lebelson
Lebelson - Modas Ltda.
N.° 760.595 -- GloriaMat-.
theis
Cia. Texteis -- Classe 23.
N.° 761.015 - CFR - Chile
Expolration Company - Classe 5.

N.° 617.300 - Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S. A. - Classe 3.
N.° 671.414 - Underberg Vva. H. Undeberg - Albrecht St
Cia. Ltda. - Classe 42
N.° 637.363 - Néo Piasse - Andrade & Filhos Ltda. - Classe 10
N.* 691.317 - Ajax - Laboratórios Regisfarma Ltda. - Classe 10.
N°. 6121493 --- Cafeteira Brasileira - Cafeteira Brasileira S. A.
Indústria e Comércio de Metais e
Seus Artefatos - Classe 8.
N.° 693.120 - Necrotoncilin Laboratório Torres S. A. - Classe 3.
N.° 631.888 - Cidap - Auto
Peças Puccinelli Ltda. - Classe
n.° 6 - Prorrogue-se até 13-8-74,
com exclusão de ferramentas.

•••••

N.° 749.355 - Nome Civil Administradora Umuarama Ltda.
Recurso:
Veuve Cliquot - Ponsardin, B.
de Vogue & Cie. Sucesseurs - Recorrende do despacho que indeferiu o têrmo 377.985 - Marca
La Viuve.
São Paulo Alpargatas S. A. -Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo 444.228 - Marca
Samba.
E. I. Du Pont de Nemours And
Company e Casa Dico S. A. Comércio e Indústria e Sociedade
Dico de Hotéis e Turismo Ltda.
- Umbu Hotel - Recorrendo do
despacho que deferiu o têrmo número 429.238 - Marca Dieo,
Café do Serro Ltda. - Recorrendo do despacho que indeferiu

o termo 380.613 - Marca Cara
do Serro.
Supercast Indústria e Comércio
Ltda. - Recorrendo do despacho•
que indeferiu o termo 393.140 Marca Tiporex.
Empresa de Transportes Atlas
Ltda. - Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo númea
ro 430.268 - Expressão de propaganda o Máxio de Garantia, Eflo
ciência e Segurança.
Companhia de Comércio e frit.
dústria Freitas Soares - Recor.
rendo do despacho que indeferiu
o tèrmo 493..538 - Marca Frenyl.
SearN-rs do 13rasil S. A. Fábrlca de Bebidas - Recorrendo do
despacho que indeferir' o têrmo
n.° 281.959 - Marca Seagers.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
Do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 - janeiro de 1963 _ Preço: Cr$ 2.100
Volume 24
1963 - Preço: Cr$ 3.600
* Fascículo I - abril de 1965
** Fascículo II - abril de 1965
- *** Fascículo III - abril de 1965
Fascículo I - julho de 1965
Volume 33 e- Yr* Fascículo II - agi:3st° de 1965
- 'ft** Fascículo III - setembro de 1965

Cr$ 1.300
Cr$ 1.400
Cr$ 1.200

Volume 32 -

••••

Cr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2.100

• • OO

Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400

* Fascículo
I - janeiro de 1966 . • • .
Fascículo II - fevereiro de 1966 . .
***
Fascículo Illb - março de 1966

Cr$ 2.100
Cr$ 2.100
Cr$ 2.000

Volume 34
***

Volume 35 -

Fascículo I - outubro de 1965
Fascículo II - novembro de 1965
- Fascículo III - dezembro de 1965

**

Volume 36
**
***

Volume 37

Fascículo
I - abril de 1966
Fascículo II - maio de 1966
Fascículo III - junho de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Fascículo
I - julho de 1966
** Fascículo II - agósto de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.200
Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n*

Agência I: Ministério da Fazenda
A VENDA

ne)

Atende-se pelo Serviço de Reembiilso Postal
.Em Brasília

Na Sede do D .I.N.
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CAS DEPOSTA DAS

Publicação feita do acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que co julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

n.9 741.894, de 24-3-66
Celi — Magazine Ltda.
São Paulo

Termo

:Nelas, rações balanceadas para alei. fálico, cobalto, bruto ou parcialmente atum, amendoim, alhos, balas, Isaisarl
mais, requeijões. sal, sagu. sardinhas, trabalhado, couraças. estanho bruto ou bombons, biscoitos. bolachas,
sarduidies. salsichas, saiamos, sopas ao. parcialmente trabalhado, ferro bruto, bananada, bolos, bacalhau, batiam, oca

atadas. sorvetes, st/Co C> tomates e 4d2
'retas: torradas, tapioca. tâmaras. 2c.ihn.
e=, tremoços. tortas tortas para aliClasse 36
mento e animais e aves, torrões.
Para distinguir genéricamente artigos
toucinho e vinagre
de vestuários
Térmo n.° 741.914, de 24-3-66
Têrmos as. 741.938 e 741.909, de
Panificadora e Confeitaria Paolanal
24-3-66
Ltda.
Conca, Indústria e Comércio Textil
São Paulo
Ltda.

CELf

São Paulo
LI Ne O"

Ind.

Brasileira

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, celulose,
juta, lã, fios de seda natural e rayon
para bordar, para costurar, tricotagem
e para crochê
Classe 23
Para distinguir tecidos eco geral. teci•
2os eari- confecções em gera, nata
_ para artigos de cama e
zress t Algodão, alpaca. caril-amo, cc.
Msn, caros. casimiras, tazendaa e temilos am lã em peças, juta, jersey, linho
velam paco-paco. percaliria. rami
-avon. seda natural, tecidos ulásticos
tecidos impermeáveis. tecidos de pano
couro e veludos
Térino n.° 741.913, de 24-3-66
Panificadora Sutil Ltda.
São Paulo

•
1.1

Setembro de 1£ZSO

.2

Lá

Ind. Brasilelra
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
• •". • ar, alimentos para animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz atum, aveia, avelãs, azeite. azel.
tonas banha, hacarmu, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilhas
caté em pó e em grâo camarão, canela
em nau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos. chocolates, confeitos. cravo
careais cominho creme de 1 -ae. creme,
o'isnenticios croquetes. compotas, can
gira. coalhada. castanha. cebola, condi
mentos oara alimentos, coiorantes
daaourieos. dendê doreS. doces, te teu.
.1:as . espinafre, essências alimentares, em
p.:4;is. ervilhas. erorovas. extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, tavas,
cums. flocos tareio. fermentos. feijão
haps. frios, frutas sêcas naturais e criaealizadas: glicose goma de mascar. gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce. herva
(mese horta!iças, lagpstas. linguas. leite
condensado, leite eco pó. legumes eat
aareserva, lentilhas linguiça, louro, mas.
wa alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrão, mas
00 de tomate, mel e melado, mate. mas,
sua para mingaus. molhos, moluscos
eicestarda. mortadela, nós . moscada. nocoa. óleos comestíveis, ostras. ovas
saZes paios, pralinés. pimenta, pós para
geidins. piciees, peixes, presuntos pa
aâa, petit-pola. pastilhas . pizzas, pudins;

PAOLIBiAlo
Ind.. Brasiloita

em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou "parcialmente trabailudo. gusa temperado. gusa maleavel,
aminas de metal, lata em Rilha, latão
em telha, latão em chapas, latão em
aergalhões,
liga metálica, linsaZais,
naanésio. manganês, metais núcs trabahados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metaia estampados,
metais para solda. niquel, ouro, zinco
'corrugado e zinco liso em fólhas

Têrmo n.° 741.922, de 24-3-66
Acir S. A. Administração, Comércio
e Indústria Reyer
Classe 41
São Paulo
Alcachofras. aletria. alho, aspargos,
scacear, abri:tantos para animais, amido,
imêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei
Classe 38
onas, banha, bacalhau, batatas, balas
siseoltos. bombons, bolachas. baunilha Aros para guardanapos de papel
café eus pó e em grão. camarâo, canela aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
em pau e eco pó, cacau, carnes, chá para retratos e outógraf0s, baiões (exearamelos. chocolates. confeitos. cravo ceto para brinquedos) blocos para
:mamas. coinlisho. creme de leite, crecr.e. correspondência, blocos para cálculos
anmenticios, croquetes compotas, ean. blocos para anotações, bobinos, brochugico, coalharia, caatar.ha. cebola. cowil- ras não impressas, cadernos de escreinentos para alimentos, colorantes ver, capas para documantos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cader-:'.ouriços: dendê. doces, doces de fru
ms. espinafre, essências alimentares, asa nos, caixas de cartão, ca:xas para pasadas, ervilhas. enxovas. eatrato de to pelaria, cartões de • visitas, cartões conate, farinhas alimenticias, tavaa. fé. mercims, cartões índices, confeti, car:aias, flocos, farelo. fermentos. feijão tolina, cadernos de papel melimetrado
imos. frios, trutas sicas naturais e cris. e em branco para desenho, cadernos
<Mudas; Micose. goma de mascar, gra.- esclares, cartões em branco, cartuchos
luras, grânulos, grão de bico, gelatina. de cartolina, copas planográficas, ca.ondensado, leite em ro5. legumes ca dernos de lembrança, carreté:s de panargarina marmelada macarrão. mas. pelão, envelopes, envalucros para charutos de papel, encadernação de papel
..RS alimentícias, mariscos, manteiga
eães, paios pralinés pimenta, pós para ou papelão, etiquetos, fõlhas índices
audins. pick'es, peixes, presuntos. pa. Rilhas de celulose, guardanapos, livros
és petit-nois pastilhas . pizzas, putlins não impressos, livros fiscais, livros de
auelios rações balanceadas pira ami- contabilidade, inata-borrão, ornamentos
mais. requeiiaa s sal. sagia, sardinhas, de papal transparente, protos, papelisaraSuiches. salsichas, salames. sopas ao. nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
aradas. sorvetes, suco de tomaras e de papéis sem impressão, papéis em branco
nuas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. para "forrar paredes, papel olmaço com
ias, tremoços, tortaa tortas para ali- ou sem pauta, papel crepom papal de
loiabada. geléias. herva doce, herva seda, papel impermeável, papel encerado
nate, horta.iças, lagostas. linguas, leite papel higiênico, papel impermeável
nas, óleos comestíveis, ostras. ovas para copiar, papel para deseahos, panostarda, mortadela, nós moscado, no- pel para embrulho impermeabil:zado
m de-tomate mel e melado, mate, mae. papel paro encadernar, papel para esreis para mingaus, molhos, moluscos. crever, papel para imprimir, papel pa=serva, leutilhaa, linguiça, louro. caso. rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, popel de linho papel
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
absorvente, papel para unha:abar taTêrmo n.° 741.921 de 24-3-66
baco, papelão, recipientes de papel roBcrosa 6 Cia. Ltda.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
São Paulo
serpentinas tubos, postais de cartão
e tubetes da papel

Troa. brasilel.ra

B E R 5 41>
Ind. Brasiletra
. Classe 5

Aço em bruto, aço preparado, aço
iloce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente preparado. cimento me-afinado, bronze, bronze eco bruto ou
aa raia Iene n te trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó bronze em
aarra. eco t io. c
,rn bruto
parcialmente trabalhado, aço pálio aço

Têrmo n.° 741.923, de 24-3-66
Balla Center Empreendimentos S. A.
São Paulo

BEM& C
Indo brainit ra .
n .;lasse 41
Para distmonir: Alimentação para aves
e animais, arroz, amendoas, araruta,
alpiste avelã amido. ameixas, aieites.
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,

nela chouriço. chocolate, caramelo
coalhada cansarão, canas, carnes de laza
go, açucar, café, cravo canela cebo23
atua azeite, leanea, maszes Lii.r2zneciao
leia, confeitos, taci% Cr:72313, c20'
CRe=2 de teata, arena de milro, co-arlaa
caneca, crustaceca, cn, trava,
crasmica, abananes, cecoa, castara'sma, aa
minha. cangigninha, conse.rvas aliessae.as
.ticids, doces, doce cio banana, doce
drops, eatrato paro dem%
tocante e de carne, ervilhas, anuovia,
erva-doce, essênncias para balas, pan
docas e para Amentos, ligada, truta.
trutas aêcaa, em caldas, cristalizadas
compotas, féculas, figos, flocos, fumam
to, farinhas, fava, Eceele, fuba, goznaâ
de mascar, • gelaina. Galesa da mocciSts
goiabada, gorduraa, grão de bico. g/e.a
cês, glicose, gelatinas. grânulos, linguma
linguiças, leite, lombo, lombo, leite cora
densado, leite em pó. legumes, lentilhae.s
lagostas, mel, marmelada rnortadelem,
manteiga, mostarda, mariscos, molusco

molas. margarina, massas alimerincied
e de tomate, melado, milho, noz-inosca=,
da, óleos comestíveis, ostras. paios. pecf,
segada. peixes, pescados, panetonec,
pasta de amendoim, pikles, patês, porp
filhas, pó para pudins, ealinês. IAM
pães de fôrma, pimenta, presuntos, poPp
vilho. queijos, quisera de milho, raçaiats
tadas, sucos de frutas, salsichas, taa%
balanceadas, requeijão, reuna, sagts,
toucinho, tremoços, trigo torrões, Soas
radas, tâmaras ta piocas. vinanro
'RITMOS as. 741.924 e 741.925, de

24-3-66
Ambar S. A. Industrial Auto

Peçau

São Paulo

B
Indo Brasilelra
Ciasse 2t,
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipieptes fabricados de material plástico, revestimene
tos confeccionados de substâncias anis
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
3rmaç6es para óculos, bules. bandejas,
base, para tele.Nenes, baldes, bacias, balsas. coisas, cartearas chapas, cabos
p ara ferramentas a uterssilios, cruzetas.
zaixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, co
iberas, conchas. cestas para pão. ces-a•
nhas capas para álbuns e para livros
:atices, cestos, castiçais para velas.
:aixas para guarda de objetos sena:hos, coadores para chá. descanso ?Lm
aratos, copos e • copinhos de plásforo
Para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. colherinhas, paslnhas,
garfinhos de plástico para gorveteo forminhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material plástico etribaa
lagarta de material plástico pa , a sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylcva. esteiras, enfeites :)ara autointis
pratos funis, formas pa • a doces. fumo
isolantes, filmes, fios de re alose fechos
fies para chupetas e mamadeiras, aum.-
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Publicag..:.3
r 2e1ta do ac6rd3 coas o art. 136 do Código da Proprledado Industrial. Da data da publicação oomegará
corrc a prezo do 60 c2lec para o deferimento do pedido. Duranto Gsza prazo poderão apresentas' mas oposigôez ao Departamento
Resitm2
Propriada£o Industrial aqueles que ao jtalgarens prejudicados com o concessão do registro requerido
r3ac= aura paata-blacos, guarnições
puro aplidifIcadores e para batedeiras
para bolsas, lacas, guarniçoas„ gamanide trutas e legumes, guaraiçkieo
tartal pla.stica para cteasilion o cNaces
guaraiçõez para bolsas, garfos, galarias
pesa cortinas, jarros, laminados, peara
ticos, bacheiras, mantaguairas,
aria618, pandedores de coutam, puxados para móveis Pires, pratos palitel.
aes paz de cosiaho, pedras pomes,
protetoes para documentoa, puaadtaes de /agua pare uso donrastico
ers outras classes, paid r ha para
anatuaaas. para marcineiros. para sapaBeiroa, para vidros. pasta adesiva par.
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
parta-documeatos, placas, rebites, radiai—a, recipientes, suportes suportas para
9.unrd2ncpas, saleiros it2..t7:19„ tigelas
tubos para ampolas, tubos para seriagaa, travessas_ tipos de material piastico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
uca para acondicionamento, vasos, aficaras, colas a frio e colas não incitada:correlata pasta e pedras . para abar
rebolos, adesivos jaara tacos, adesivas
atal ladraras e adesivas -aara azulejas,
amais, carretéis par tecelagem e guria
aiçôca, de material plástico paro tadas.
Iria geral de plásticos
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, aknofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Conjuntos de armários e gàbinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, clivam, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, nteaas,
mesinhas, mesinhae para rádio e televisão, mesinhas paira televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n. o 741.927, de 24-3-66
Irmãos Batueía
São Paulo

00D. 13n30Ealr,22

'lasse 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, carrinhas de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrds-irrigadores, carros, carroças, carrocerías, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veiculas, direção, desligaaeiraa, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e ° para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freias:, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navina. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque radiadores para veículos,
rodas para veiculas, seuins, triciclos, tirantes para aeiculos, vagões, velocipedeo, varetas de contrôle do afogador e
aceleradcr,
troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Térmo n.o 741.926, de 24-3-66
Âmbar S. A. Industrial Auto Peças

AL13AR So.áo

.INDUSTRIAL
AUTO PEÇAS
Nome comercial
Térmo n.° 741.929, de 24-3-66
Bar e Mercearia Modesto Ltda.
São Paulo

aPtIODESTO"

Ind. Brasileira
Classe S1
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas,. amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
canoa, banha, bacalhau, batatas, bala,
bis:coitos, bombons. bolachas. baunillt
café em pó e em grão, camarão, canet
em pau o e= pó. mana, cama% cht
carameloz, chocolates, confeiána =avo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes. compotas. Can
gica. coalhada, castanha, cebola, condi
atentos para alimentara calmantes.
chouriços, dend.S, doces, doces de fru,
tua. espinafre. easêneavi afina:ataram, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias. lavas, fé
aduz, flocos, farelo, fermentos. feijão
!igcaa frios, frurc..3 rácas naturais e cristalizadas; grima?... gama 62 mascar. goa
/umes, granis/as, grão de bico. gelatina
soiabada. geléias, herva doce. larva
mate, hortaliças, lagostas, ilneama. leite
:ondensado. leite em pó. legumes ao
:onserva. lentilhas. linguiça, louro, mas
qi1fl alimenticias, mariscos, manteiga
margarina. marmelada, macarrão. mas
4a de tomate, mel e melada. mate, mas•
sas para mingaus, molhas cal:Amais
mostarda. mortadela, nós moscada. nozes; óleos comestiveis. ostras. ovas
iões. pinos. prilnês, pimenta. sós sara
obdins. pickles. neixes. presuntos na
'es. petit-pois estilhas. pizzas nurlin,
rações balanceadas oare
mais. req ueilões. sal. saaia. sardinhas

suai:iates, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e es
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, tolho,
rea, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais o aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrma n.° 741.928, de 24-3-66
Indústria de Móveis B. A. C. Ltda.
São Paulo

parcialmente trabalhado, aço pálio, açG
refinado, bronae, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhada, bronze d3
manganês, bronze em pó, bronze aa
barra, em fio, chumbo em bruto .aza
parcialmente preparado cimento oca
taba°, cobalto, bruto ou parcialmente
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
trabalhado, couraças, estanho bruto em
em barra, ferro manganês, ferro velha
gusa em bruto ou parcialmente caba.,
lhado, gusa temperado, gusa maleaval,
lâminas de metal, lata era fólra. 13.Co
em ftalha, latão em chapas, latão era
vergalhões, ligas metálicas, : limalha;
magnésio, manganês, metais aao tealmaa
lhados ou parcialmente trabalhados, rins
tais em massa metais estampalos,
metais para solla, niquel e zinco
Têrmo n.o 741.933, de 24-3-66
Bolsas Enrique Ltda.
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
São Paulot
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: -Armários,
°IMBRIQUE"
armários par-a banheiro e para roupas
Indo
Brasileira,
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Classe 35
bandejas domiciliares, berços, biombos,
Bolsas
cadeiras, carrinhos para chá e café,
Tênno n.° 741.934, de 24-3-66
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas, Marison Indústria e Comércio de Cone3
Ltda.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
•
conjuntos de armários e gabinetes para
São Paulo
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
InZ91.g.g.fie51.Z'Ca
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniClasse 8
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para radio e televiCones
são, mesinhas para televisão, moldaras
Termo n.° 741.938, de 24-3-66
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Mecânica Escudaria Pinyk Ltda,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaSão Paulo
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
dP I N rov
Térmo n.° 741.930, de 24-3-66
Ind., Brasil si ral
Toalheiro Paulista Ltda.
São Paulo
Liame. 21
"PAULIST.0
Para distinguir: .Voicalos e suas parto
indo BrasileiraIntegrantes: Aros para bicicletas, alam.
móveis auto-caminhões. aviões, arnosa
tecedoras, alavancas de cambia, braçoa,
Classe 33
breques, braços para veicialcas. lataidea
Serviços de lavagens de toalhas
Ias, carrinhas do me..o e carretas, caa...e
a'
Têrmo n.° 741.931, de 24-3-66
ahonetes, carros ambulantes. carainta
Valdir Vale Lombardi
carros, tratores, carros-berçoa, corroa,
São Paulo
tanques, carros-irrigadores, carros. carroças, carroceriaa, chassia, chapas Cã.k%
MIE PINDER&
miares para velculoa. cabos de vcacuaas
corrediços, para veiculas, direção des."..a
Snclo Brasileira,
gadeiras. estribai escadas rolanes.
vadores para assagoiros e ara cnrgs.
Classe 32
Programas radiofônicos e televisionados engates para carros, eixos de direção,
frr'..s. fronteiras para veículos. guidem
e revistas
locomotivas, lanchas, motociclos, tricriaa
Urino n.° 741.932, de 24-3-66
morocicIetas, motoca-os, moto fureeica
Indústria Metalúrgica Ouro Fino Ltda. rodas para bicicletas, raios paro biCiel
São Paulo
Ias reboque°, eadiadores pura veiculas
manivelas, navios, ônibus. para-chaga:22,
"OURO FINW
para-lamas. para-brisas, pedais pantd2:3
/nclo
rodas para veiculoa, cenas. tricicies
rap tes para velculos. vagCas, velocige,
das, vararas do Contrate do açogadsc
. 'In aço acelerador trõleis troleibus. varacs
•
Aço em , nn
doce, ao para opus, a vu tundido aço
carros a toletes para carros

De ã . C.

CM. [anseagon

•
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçEae começará,
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Termo n.° 741.933, de 24-3-66
i'.cetaurante Seresteiro Ltda.
, São Paulo

rermo n. 9 741.940, de 24-3-66
Ovidio Massaro
São Paulo

'SBRES:TEIEW3
End. Ex.as-1i
Classe 41
Ác imeteiões e beringelas recheadas, balatas fritas, maionezes, rizotos, dasazelas, macarronádas, pizzas, saladas,
frieT.o, feijoada, arroz, arroz de -braga,
bi:e a cavalo ravioli, bife a portuguêsa, gnocchi e churrascos
Termo n. 9 741.936, de 24-3-66
Creações Dupont's Ltda.
São Paulo

DUYDN'T.
;Irasileika

';":

Classe 36
Calçados
ermo n.° 741.939, de 24-3-66
Gráfica Tipocor Ltda.
São Paulo

"TI POCOR
Indo Brasileira

l

Classe 38
A,-as para guardanapos de papel
:aalutinados, álbuns (em branco.), álbuns
pára retratos e outógrafos, balões (ex'acto para brinquedos) blocos para
xorresliondência, blocos para cálculos
biocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de asara4a. , capas para documentos, carteiras,
:aa;xos de papelão, cadernetas, cader:aos, caixas de cartão, oa:xas para -paaelaria, cartões de visitas, cartões coaeaerciois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
a em branco para desenho, cadernos
aszlar e s, cartões em branco, cartuchos
certolina, copas planográficas, cat ernos de. lembrança, carreté:s de paaaelão envelopes, envOlucros para chaautos de papel, encadernação de papel
leu papelão, etiquetos, • fõlhas índices
4e. alh. de celulose, guardanapos, livros
aaão impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
ktt, papel transparente, protos, papeli1.1aces papéis de estanho e de alumin:o,
• péis sem impressão, papéis em branco
ura forrar paredes, papel olmaço com
;eu sem pauta, papel crepon, papel de
da. papel impermeável, papel encerado
teapeo higiênico, popel impermeável
toplar, papel para desenhos, paca! para embrulho impermeabil:zado
• po; paro encadernar, papel para eskçaver, papel para imprimir, papel papara embrulhos, papel celofane,
et'
• jet celulose, papel de linho papel
saevente, papel para embruhar tao, papeio, recipientes de papel roa
La ça s de papel, rótulos de papel, rolos
Ce pape/ transparente, sacos de papel
iteeaecntinas tubos, postais de cartão
e tetas de pape/

nf nsnmrfj
,L., ,. .».
I

\
/
51

.... •

InCoBrasileíra
Classe 24
Cordões para calçados (atacadores)
Térmo n.° 741.941, de 24-3-66
Resider Comércio e Representações
Siderúrgicas Ltda.
São Paulo

'RE SI DELI
Ind.. Brasileira
C.1,..sse 5
Aço em bruto, aço ' preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refiJ ado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
mangai:tê-o, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, tarro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em bilra, latão
em %lha, latão em chapas, iatack,em
veriSalhões„ ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalok
metais para solla, pique; e zinco
Térreo n.° 741.943, de 24-3-66
"Serv-Obras" Comércio de Materiais
Para Construções Ltda.
São Paulo

Ifirgeknira

caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque, emulsão
base astaltico. estacas, esquadrias. eramneraa metalicas para construções. /ameias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, !ages, lageotas, material isca-ante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madtaras para construções, mosaicos, produtos de base astáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argaziaasas 62 cimento e cel. hidráulica. pedregulho. produtos betueninosos, impereneabilizantes liquidos ou sob outras formas
oara revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anti
ácidos para uso nas construções, parquetes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n. '741.942, de 24-3-66
Prolirnpa — Produtos de Limpesa
Paulicéia Ltda,
São Paulo
"PRULIEREV:
Ãrgio
Bremi
,

-

-

parcialmenta traballICtl%
,ste
mangauês, baorza ampo,
parcialmente prepara(lc cia-aaaa, a;a-,
barra, em Ro, chumbo wn ElAto
talico, cobalto, bruto ou paaepelireta:a
trabalhado, couraças, esatilio beata eae
parcialmente trabalsedo, ferro
em barra, ferro manganês, Utneera
gusa em brato ouparcialmerete
lhado, gasa tempereue, usa asa
laminas de metal, lata em falta,
em fõllia, latão c.a, cinw.so
vergalhõ'es, ligas metaitcaa,
magnésio, manganês, meale uüa
Usados ou parcialmente trabalhatiaa ,
Caia em massa, metais estampeeea,
metais para soba, nicasel e é.; , :coUrino n. 9 741.916, de 2.4--dt1
Dalton Campos de Abreu e cates
São Paulo

WANSICX , 8

Enda, DramnGG
Classe 32
Programas aadiofeinie OS, £e 1C j, 111,1
e revisas
Têmo n. 9741.918. ale V;. 3- aa
Andda Confecções recla.
São Paulo

"A.M22Aw

Classe 46
Sabão e detergentes
Têrmo n." 741.944, de 24-3-66
Indústria e Comércio de Calçados
Jarama Ltda.
São Paulo

9-2nAlAn'
Ende Blasilelra
Classe. 36
Calçados
Térmo n.° 741.945, de 24-3-66
Pro/impa — Produtos de Limpesa
Paulic ia Ltda.
São Paulo

–raulsICEIjr

Ind. Brasileira
Clases 46
Sabão e detergente
Termo n.° 741.947, de 24-3-66
Metakvrgica Moriz Ltda.
São Paulo

9110RIZ
Massa 16
-nçI.ES 2asil eira
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
x.:Inssz.
areia, zeulelas, batentes. balaustres. blor preparado 0-3,2
cos de elemento, blocos para pavimenta. Aço etn 13 , ul
ção. calhas, cimento. cal. cré, chapas doce, aço pard tipos aço fundi& aco
pálio. aa
isolantes, caibras. caixilhos, colunas ParCinishrt , ,e
pira chercura,s cehae daguu. refinado, Iruiri.e, bronze am tato

indo Brasr.o'Lta
Ciassi 'C
Para dist uguir: A:ligue (.2 ve-,;:i.,.1e3
. e roupas feitas em geral. Agaaalilaa,
aventais, a iparg a tua, ; ¡dic. uas, basaa,
botas, botinas, ;:lusoae. bainae. '.e:laa,douros, bonés, capacetes, cartola', aaeapuças. casacão, coletes, capas,
cachecols, calçados, ehapeue,
cintas,, combinações, corpialica, .'ia
de senhoras e (3e crianças, nalçaas,
çae. =lisas, camisolas, caril:
cuecas, ceroulas, colarinhos, ceu
saias, casacos, chinelos, dominós,
pes, fantasias, fardas para militaras, ao,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gore
ros, logos dt .gerie, jaquetas, lao,uee,
luvas, ligas, enços, mantas. ira 122,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas,
etós, palas, penhoar, pulovce, pelarhar.
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quinamos, regalo.%
robe de chambre, roupão, sobretudo.%
suspensórios, saidaa de banho, sandáisas,
sueteres, shorts, sungas, stobas ou c.!adxn,
toucas, ttirbantts. tern(' urdo, Ire
e vestidos
Termo si. 9 741.949. de 24-3416
Organização Comercial Santo Antbrilta
Ltda.
Sã, P. , 1, 1 o

UNTO ANTOU0
Xride

R cpds,a-ita,,u s

ra .

curtiu OFICIAI, (Seção 111)
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
s correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante case prazo poderão apresentar suas oposrSôes ao Departamenso
Nacional da Proprisdado Industrial aquêles que se julcarem prejudicados com a aoncassão do .sadstro requerido

Termo n.° 741.950, de 24-3-66
Indústria e Comércio de Cacleircs
Popular Ltda.

'
"Nn 1WIAR"
Ind. Brasileira
Classe 40
Cadeiras
Termo n. 9 741.915, de 24-3-66
Verbano Turismo Ltda.
São Paulo

URBANO
Ind. Brasileira
Classe 30
pressos para tiso em: cheques, dupli:as, envelopes, faturas, notas promislas, papel de corresondência e recii, impressos em cartazes, placas, talatas e velculos, bilhetes impressos,
letreiros
Termo n. 9 741.951, de 24-3-66
Distei Indústria e Comércio de
Cosméticos Ltda.
São Paulo
" DISTEL"
Ind. Brasileira
Classe 48

..a. r3 distinguir: Perfumes. essências ex-

atos, água de colônia, água de touca?. água de beleza, água de guina
ao le rosas, água de a l fazema. água
ra barba, loções c tônicos para os
selos e para a pele, brilhantina, basti:sc. "batons" cosméticos, . fixadores
Intimados, petréleos. 5leos para os
sela creme revarrescen , e. crerres gor.
-rosas e pomadas para limpeza da
ia, a "maquilage - tepilatórios deso=ice vinagre aromático, pó de arroz
Calco perfumado ou não. lapis para
stana a sobranceiras. ("rapados para
!beleza: cílios e olhos, carmins para
vasto e para os láblos, sabão e creme
Ta barbear. sabão liquido 'perfumado
não, sabonetes, lendfriclos em pó.
ata ou liquido. sais perfumados para
nhos'. pentes. vaporizadores de pariu.
escóvas para dentes, cabelos, unhas
ales. saquinhos perfumado preparas em pó, pasta. • liquidos e tijolos
aa o tratamento das unhas. dissol.
ates e vernizes. removedores da uaiIs. glicerina er çumada para os cabelos
preparados, para descoloir unhas
its., e sintas ou sinais atifIc,ais óleos
nara a Dele
_
• Térino n.° 741.952, de 24-3-66
Soenora Sociedade de Engenharia
Norte do Paraná S. C. Ltda.
Paraná

"S OEN ORPA "

Ind.. .Bv,,sileira
33
Engenharia

Termo n.° 741.953, de 24-3-66
Chiang Kung Wang
São Paulo

"5E~
.nd.® Brasi1eira

sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 741.956, de 24-3-66
Relojoaria "Vasco" Limitada
São Paulo

Classe 41
Macarrão
Têrmo n.° 741.954, de 24-3-66
Clases 13
Don Chaim Indústria e Comércio de
Comércio e consertos de joias,
Roupas Ltda.
bijouterias e afins
São Paulo
Térmo a.' 741.957, de 24-3-66
"BOX CHAIMn
Comércio de Exportação "Thais" Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo

-VASCO

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babas roupas feitas em geral: Agasalhos,
dou:xis, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols. calçados, chapéus. cintos,
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, . camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhoa, melros,
maiôs, ráantas, mandrião, mantilhas paletós, paias. penhoar, pulover, pelerinas.
penas, pouches, polainas, pijamas. puluvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
robe de chambre. rolpão, sobretudos,
alhos, perneiras, quimonos, regalos.
suspensórios, saldas debanho, sandálias
cintas, combinações, corpinhos, calças
sala& casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas laquês.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou siadas
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 741.955, de 24-3-66
Confecções Kiatex Ltda.
São Paulo

"KIATEX"
Brasileira

•

AHIS
Brasilleira

aventais, alpargatas° anagti::.s. binsas,
botas, botinas. blusões. boriaa.
doures, bonés. capacetes. cauolas tra.
puças, casacão, coletes, capas. ch,: 'c a,
cachecols, calçados, chapéus. s1ntes4
cintas, combinações, corpinhos rss,aa
de senhoras e de crianças calções ..sças, camisas, camisolas, cairá...uso
cuecas, ceroulas, colarinhos cueisos.
saias, casacos. crinelos. dornirás, acharpes. fantasias, tardas para militare:, cc.
legiais, fraldas, galochas, gravatas gora
ros, leigos de [ingeria jaquetas. teauê,
luvas. ligas, lenços, manték. Gusas,
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. num
iet6s. palas, penhoar, pulover. pelerban,
peugas. pouches. polainas, r-iinEttu,
nhos, perneiras, quimonos, regalos',
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandahas
susteres, shorts, sungas, atolas eu niacka
touca turbantes, ternos vall'eames
e vestidos
•
Têrmo ri. 9 741.961, de 24-3-66
Gravaplast — Indústria e Comercio de
Ariefgatos Plásticos Ltda.
São Paulo

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, açc
doce, aço para tipos. aço fundido açc
parcialmente trabalhado. aço p álio, açt
refinado. bronze,. bronze em bruto o:
parcialmenSe trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze e.tr
barra. em fio, chumbo em bruto cr,
WGRAVAPLAS1
parcialmente preparado cimento me
Ind. Brasileira
talim cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças estanho bruto ot
Classe 17
parcialmame trabalsado. ferro em brutt Para distineuir: r guas, taboadas, tabeera barra, ferro manganês. berro velho las, canetas, compassos, esquadros e ougusa em. bruto ou parcialmente traba tros artigos para escolares e para esihado, gusa temperado, gusa maleave:
critório, confeccionados em plástico
laminas de metal. lata em rolra latas
remo n.° 741.962, cie 24-3-66
em fôlha, latão em chapas, latão em
'mobiliária Faisca Ltda.
vergaihões, ligas metálicas, iimalhas
São Paulo
magnésio manganês. metais não rabo
(bacios ou parcialmente trabalhados, me-FAISCA
tais em massa metais estatnpalos,
Ind.
Brasileira.
metais para solla. aiquei e zinco
Termo n.° 741.958, de 24-3-66
Sapataria de Consertos Trentina Ltda.
São Paulo

TRENTINA
Ind. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Calçados de tôdas as
ç,
espécies, para homens, senhoras e
crianças
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.° 741.959, de 24-3-66
^ roupas feitas em geral: Agasalhos;
Transportadora Prudente Ltda.
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
São Paulo
botas. botinas. blusões. 'latinas, baba.
dourou, bonés, capacetes. cartolas. cara•
PRUDENTE
ouças, casacão. coletes. capas. abales.
Ind. Brasileira
cachecols. calçados, zhapêua cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
Classe 30
de senhoras e de crianças. calções, cal. Para distinguir: Transportes em geral,
;as. camisas, camisolas camisetaa,
de cargas e de passageiros
Juecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
Tês= n.° 741.960, de 24-3-66
saias, casacos. dilnelos. issmin6s. °cher.
Confecções Liberty Ltda.
ges. fantasias. farsas para militares colegiais, fraldas. galochas gravatas. gorSão Paulo
&, meias,
luvas. ligas, lenços. mantel.
'I II ês.
roa logos de lingerie 1 LIBERTY
maiôs. mantas. mandrião Tantilhas, paInd.
Brasiletra:
letós. palas. penhoar. pulover. pelariam,
peugan. pouches. polainas pijamas. pu36
nhos. perneiras. quinamos. regalos
vestuariniss
robe de chambre. roupan sobretudos u , r • ! saau Arttgot,
suspensórios, saidas de banho, can:1511as. 1 e roupas 4eitas em geral: Ajsecazilhasa,

Classe 50
Transações imobiliárias
Termo n.° 741.967, de 25-3-66
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

Ind.

(..1,s, 2
Preparações veterinárias antibiótica*,
Termo n.° 741.064, de 24-3-66 49
Fornitura "Cosentino" Ltda.
São Paulo

nek :

Ltrâ,

Nome çotnercial
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Publicação feita de szõtala com o art. 130 do Cádiaa é Propriada.de Industrial. D cinto elo publice:ftn ccuriaçs,,rá
a correr o prazo cio 60 dias para a deferimento do pedido. nuruaLs aaso prasa porierao apresentara suas opasiaaaa az Dapartaraanta
Nacional do 'ropr1cdado &aduaria/ aquece ano co jti! ,? arem prejudicados com o conaaaaaao d.o acalatra rczg=169
Tênno n.° 741 .965, de 25-3-66
Nortaminas Cereais ,Ltda.
Minas Gerais

Ciasse 41
Arroz
Tênno n.a 741.966, de 25-3-66
Nos-laminas Cereais Ltda
Minas Gerais

SwRaficí
Classe 41
Fubarina (fubá)
Têrmo n.° 741.968, de 25-3-66
(Prorrogação)
'
Stafford-Miller Inc. ei Cia. Ltda.
Guanabara

'AP

Classe 10
â2reparado em p6 para manter dentes
postiços seguros nas gengivas
Têm, ra° 741.959, de 25-3-66
(Prorrogação)
McGregor-Doniger Inc.
Estados Unidos da América

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas e= geral: Agasalhos,
aventais, alpargata% anáguas, blusas,
botas, botina, blusSea, boinas, babadouros, botrÉs, cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capaz, chales,
cachecol% calçadas, chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinho, calças
Ide senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
cr'aa, casacos, chinelas, domina, eaNara'as, fantasias, fardas para militares, coUgiais, fraldas, aalocaaa gravatas, gorros, logos dt 'ingeris, Jaquetas, laguês,
Uvas, ligas. lanças, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, malat6s, palas, penhaar, palover, pelerinaa
tpeugas, ponches,
pilamas, pualtos, perneiras, quimcinos, regalos.
iaobe de chambre, roupão, sobretudos,

uspanários, saldas de banho, sandálias,
feitas para calçados, saltos e soldos
sueteres, shorts, sungas, stolas ou Glacias,
• Classe 36
toucas, turbantts, ternos, uniformes
Para distinguir calçadas em geral: Ale vestidos
percatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas, polainas, perneiras, sanTérrao n.° 741.970, de 25-3-66
dálias, sapatos sapatos desportivos
(Prorrogação)
Yale ei Towne, Inc.
'ramos ns. 741.978 a 74l.982, de
Estados Unidos da América
25-3-66
Simca do Brasil — Sociedade Anônima
Industrial da Motores, Caminhões e
Automóveis
São Paulo
Classe 8
EHX—SUL
Aparelhos combinados para elevar e
Indústria
Brasilelre
puxar
Térmos ns. 741.971 a 741.973, de
25-3-66
Classe 6
Pucci S. A. Artefatos de Borracha Para distinguir motores e suas partes
São Paulo
integrantes: Alavancas de câmbio, bielas, cambai, cabeçotes, cruzetas, cilindros, carburadores, cubos de placas de
embreagem, dínamos, eixos, geradores,
motores, mancais para brocas, pistões,
pinhões, silenciosos, rolamentos, volantes de comando e velas de ignição para
'ta4
motores
,f1
aaa,
Classe 7
•
ava ta$
tO
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubacieiras, ancinhos meClasse 28
cânicos e empilharlores combinados,
Para distinguir artefatos de material
plástico: Contrafortes, enfraques, pro- arrancadores mecânicos para agricultetores de saltos, revestimentos e en- ,tura, batedeiras para ceerals, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
feites para calçados, saltos e solados
ceifados para arroz, charruas para agriClasse 36
Para distinguia calçados em geral: Al- ccItura, cultivadores, debulhadores.
parcatas, botas, botinhas, botinas, chi- destocadores, .desentegradores; esmaganelos, galochas, polainas, perneiras, san- dores para a agricnaura escarrificado
res, enchovadeíraa, facas para maquidálias, sapatos sapatos desportivos
nas agrícolas ferradeiras, gadanhos,
Classe 39
Para distinguir artefatos de bonacha: garras para arado, grades de discos
Contrafortes enfraques, protetores de ou dêstes, máquinas batedeiras para
saltos, revestimentos e enfeites para agricultura máquina ,. inseticidas maquinas vaporizadoras, máquinas de
calçados, saltos e solado
fundir, máquinas niveladoras de terra,
Têntno n.° 741.974, de 25-3-66
máquinas perfuradoras para a agriculPucci S. A. Artefatos de Borracha tura. nsáqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
São Paulo
roçar, de semear; para asfaltra; de
torauir, de triturar, de esfarelar terra,
PLAQUETA BRUTO
para irrigação, para matar formigas e
cracas insetos, para borrifar e pulveri.zar desinfetantes. para adubar para
Classes: 28, 36 e 39
agitar e espalhar palha, para colher
Expressão de propaganda
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para abas agrícolas. de
rarmos ns. 741.975 a 741.977, de
cortar árvores, paia espalhar para ca25-3-66
Pucci S. A. Artefatos de Borracha pinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para enSão Paulo
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras ordenadoB âPAT@XI2 C
ras mecânicas, raladores mecânicos, roZ gadsáot ria Eiz.c)sálcA.kr,,
los compressores para a agricultura
sachadeiras. semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra tosadores de graClasse 39
Para ~ínguir artefatos de borracha: ma. tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Contrafortes enfraques, protetores de
saltos, revestimentos e enfeites para
Classe 8
calçados, saltos e solados
Para distinguir instalações elétricas, arClasse 28
tios elétricos'
elétricos' e eletrônicos para veíPara distinguir artefatos de material culos: Acumuladores, antenas, baterias
plástico: Cwitrafortes, enfragues, prochaves elétricas, chassis, dínatetores de sckz-s. revestimentos e es- mos. faróis, faroletes, filtros para moto-

haTafotas para
cznave,...,
res do para brisal, luzes trezeircs,
veículos, lanternas, painéis de ca
relays, refletores, sinaleiros, tern:
para baterias e velas
Clasaaa 21
Para dizarguir: Vairraloa e sir,m; r-1
integrastes: Aros para :siziatetaa,
nóvels. auto-ca,-nirthaes,
tecedores, alavanc..: , o craraair era
breques, braço:: p,:ra velculoo. !ilef
tas, carrirff.os cl.c c-:2d e
nhozezva, cjirro:.;
corroa, tratorsa, earraaaaarçaa,
tanques, carros-Irrigado-as, corroa
aças, carroceriasachassis, eil2p'41.
colares para veiai:fica: cuizf, do veia.
zorrecliças para o:aí:a:los, d
gadeiras, estribos, escadas rolaaata,
vadores para t.::_s:au21).-os e
e.r.ate,-; par,:
ci= d,
fret=,
izzomaLs.'n-, lz:sclrar.
ma'..zsc
reZZI:
E:2,502, O. :`"..3-Ee.
para-,.:' fTe, UdGie;

9. 3rE
eLs.:1w paz:: ":!..7..!
tas rácguc. racilSda-rsc, asca
rodas para V2iCUICS,
tv:Zes ps,ra veicu:sr, vcloci
doo, varCas de contleiie do akeg2.(:,n
ace/eradier. tróleis. tro/eRbtn, vareci;
carros. EV:2i2ZG:TiT:CT
GTase i:

Ferragem, ferramentas de tôda
cutelaria em gere c nutris ariigas
metal a Laber: Alicaies„, alzvarcr
mações de metal: aisridores iaiM
arame EU) (TE farpada, r.ssadeir:9,
careiros; brocas, 1.1:.sara.-:,
bandeijas,
bules; cc.:ti:alies, calsz,doC,
liacros • pare. pedreiros, corron2zs, ca:S
chave:; memones, chavas da
cos....anões para cricc.r,ameniz,
caixas Ca metal para aart3es„
menti, chsciri de fenda, abavas
cabeções, amecEm,
castrar de mesa, coque0eleiram,
para acozdicioncruenta 0.."2
ca:deires,s, caçarolas, chaleiras, Gel:o
cas, conchas, coadcceal
bradiças; casadas, et:nade-tez, caLimigares, esguichos, enfeites para errai
estribos, esfera:c para arieicts,
deiras: fornfoes, iices, fer:o para
capim, fenolhis, facas, facões, í:se-.
duras ferro coraum a carvão, fêriate',-.,
funis. fôrmas para doces, freios c:
estradas de ferro, frig:deims;
grelhas, garrus, ganchos para quad
gorizis para darruagens; insigniar.,;
mas, lâminas, liroreires. latas de ii
Jarras; rnacliadiahas. malas para co:
.
molas para venezianas, martelos, a
retas, motrizes; navalhas; puas; pás : p
gos, parafuvos, picôes, pciata-aSica
seiras. porta-pão, porta-laia:a aalitaiA
panelas, roldanas, ralos para p:az.
tes,• regadores; serviços de chá e m
serras, serrotes, sachos, sacarroilm;
souras. talheres atlhadairaa. torque
tenazes, travadeilas, te Tat: dt arame, t
neiras, trincos, tubos para encanrar7-n
trilhos para pintas de correr. tua
traaa ..a q. turibulos: vasos sasaalaaa
o verrum,j,
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MAFRCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com 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 ene prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamentc
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Têrmos as. 741.983 a 741.987, de
25-3-66
mca do Brasil — Sociedade Anônima
Industrial de Motores, Caminhões e
Automóveis
São Paulo

Classe 11
erragens, ferramentas de tôda espécie
itelaria em geral e outris art.gos de
etal e saber: Alicates, alavancas, arações de metal, abridores . de latas
ame liso ou farpado, assadeiras. açuaairos; .brocas, bigornas, baixelas,
-ndeijas. bacias, baldes, bimbonieres;
iles; cadinhos. cadeados. castiçais, co.
ares para pedreiros, correntes. cabides'
-laves; cremones, chaves de parafusos
anexões para encanamento, colunas.
axas de metal para portões, canos de
rad. chaves de tenda, chaves isglêsa,
beções, canecas, cipos. cschepots.

atros de mesa,. coqueteleiras, caixas
oa acondicionamento de al:mentos
:Ideirões, caçarolas, chaleiras. cateteis, conchas coadores; distintivos, do.
adiças; enxadas, enxadões, esferas
-gares, esgu:chos. enfeites para arreios
tribos, esferas para arreios, espuma-

iras; formões. %ices, ferro para cortar
pim, ferrolhis, facas, facões, teaharas ferro comum a carvão, feruteiras,
nis, fôrmas para doces, freios para
iradas de tarro, frig:deiras; ganchos,
elhas garbs, ganchos para quadros
mzts para clarruagens; insígnias; lias, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
rras; machad:nhas. molas para .porta,
alas para venezianas, martelos, darias, matrizes; navalhas; puas; pás, praparafusos, picões, porta-galo; palras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
nelas, roldanas, ralos para ralas, rebita regadores; serviços de chã e café,
rras, serrotas, sachos, sacarrolha; teuras, talheres atlhadeiras, torqueze,
-gazes, travadeiras, telas dt arame, toriras, trincos, tubos para encanamento
lhos para pirtas de correr, taças,
turibulos: vasos, vasilhames
n'•
e verruma
Classe 21
ra distinguir: Veículos e suas partes
egrantes: Aros para bicicletas, auto,veis, auto-caminhões, aviões, amoradores. alavancas de câmbio, barcos.
-ques, braços para veículos. bicicle.
, carrinhom de mao e carretas, camimetea, carros ambulantes. caminhões
.ros. tratores. carros•herços. carrosques rarro g rrigadores, carros. caí.'as. carroc tinas chassis, chapas cir
ares para veículos, cubos de veículos,

corrediços para veículos, direção. doiaguieira.% estribos, escadas rolantesaelevadores para passageiros e para cárga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, rnotocargas moto furgões,
manivelas, navios ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veiculos.
rodas para veículos, seuins. triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípede*, varetas le contra& do afogador e
acelerador. troieis. troleibus. varaes de
carros toletes para carros
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem -usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para ceerais. bombas
para adubar, ccifadeiras, carjadeiras
ceifados para arroz, charruas para agriccitura cultivadores, debulhadores,
destocadores, descntegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas ferradairas gadanhos,
garras para arado. grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas insetkidas, mámanas vaporizadoras, máquinas de
fundir, maquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, máqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir. de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação. para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais máquinas
amassadoras para Sins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoraswecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 8
Para distinguir instalações elétricas, artigos elétricos e eletrônicos para veículos: Acumuladores. antenas, baterias,
busivas, chaves elétricas, chassis, dína-

mos, faróis, faroletes, filtros para motores, holofotes para automóveis, limpadores de para brisas, luzes trezeiras para
veículos, lanternas, painéis de carros,
relays, refletores, sinaleiros, terminais
para baterias e velas
Classe 6
Para distinguir : motores e suas partes
integrantes: Alavancas de câmbio, bielas, câmbio, cabeçotes, cruzeta,. cilindros, carburadores, cubos de placas de
embreagem, diminuis, eixos, geradores.
motores, mancais para brocas, pist

pinhõesa--silenciosos, rolamentos, volantes de comando e velas de ignição para
motores
Tarmos as.' 741 988 a 741.993, de
25-3-66
Sinica do Brasil — Sociedade Anônima
Industrial de Motores, Caminhões e
Automóveis
São Paulo
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dores para a agricultura escarrificades
res, enchovadeiras, facas para maquia
nas agrícolas ferradeiras, gadanhos
garras para arado, grades de disco,"
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas Inseticidas mato
quinas vaporizadoras, máquinas dei
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agriculat
tura, máqcinas de plantar. motochara
ruas, máquinas regadeiras, máquinas dó
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir, de tritura, esfarelar terra,
para irrigação, sr.ra matar formigas
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para olha'
algodão, para colher cereais, máquina*
amassadoras para fins agrícolas
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para sea
mear e cultivar, de desbanar, para ena
sacar, máquinas e ancinhos para forra.è
gens, máquinas toscadoras, ordenado.,
ras mecânicas, raladores mecânicos. roa
los compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeirasé

marcadores de terra, tosadores de gra.
Classe 6
Para : distinguir motores e suas partes ma , tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricoles
integrantes: Alavancas de câmbio, bieClassc 8
las, câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilindros, carburadores, cubos de placas de Paia distinguir instalações elétricas, ara
embreagem, 'dínamos, eixos, geradores, tigos elétricos e eletrônicos para veia
motores, mancais para brocas, pistões, culos: Acumuladores. antenas, bateiias,
pinhões, silenciosos, rolamentos, volan- businas. chaves .elétticas, elinssis diates de comando e velas de ignição para mos, faróis, faroletes filtros para motomotores
res, holofotes para automóveis, limpadoClasse 21
-es de para brisas, luzes trezeiras pz.ra
Para distinguir: Veículos e suas partis veículos, lanteanas painéis de carros,
i nteg r antes: Aros para bicicletas, auto- relaSs, refletores. sinaleiros, terminais
móveis, auto-caminhões. aviões, amorpara bateiias e velas
tecedores. alavancas de câmbio., barcos.
Classe 11
breques, braços para veículos. bicicle- aerragçns, ferramentas de tõda espécie,
tas, carrinhos de mão e cairetas, cami- :inalaria em geral e outris artigos de
lhonetea. carros ambulantes, caminhões, metal a saber: Alicates, alavancas, ara
carros, tratores, carros-berços, carros- mações de metal, abridores de latas.
tanques carros-irrigadores, carros, carfarpado. assadeiras. uçu.
roças, carrocerias. chassis, chapas cir- -mame liso ou
careiros;
brocas,
bigornas, baixelas.
culares para veículos, cubos de veículos,
ccrrediços para veículos, direção, desli- bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
guieiras . estribos, escadas rolantes, ele- bules; cadinhos. cadeados. castiçais, covadores para passageiros e para carga. lheres para pedreiros correntes. cabides]
engates para carros eixos de direção. chaves; cremones. chaves de parafusos.
freios, fronteiras para veiculos, guidão. conexões para encanamento, colunas,
locomotivas, lanchas motociclos, molas, caixas de metal para aarttses, canos de
motocicletas, motocargas moto -furgões. mead, chaves de tenda chaves isglasa.
manivelas, navios ônibus, para-choques, cabeções, canecas. aipos, cachepots,
para-lamas. para-brisas perlas. pantões, centros de mesa, coqueteleiras. caixas
rodas para bicicletas, raios para bicicle- para acondicionamento de al:mento%
tas, reboque radiadores para veículos, caldeirões, caçaralas. chaleiras. cafeteirodas para veículos. seuins. triciclos, ti- ras, conchas coadores: distintivos, dorantes pare veículos, vagões, velocípe- bradiças; enxadas. enxadões. esferas.
des, varetas de contrôle do afogador e engates. esgukhos, enfeites para arreios.
acelerador trolais
lhas, varaes de estribos, esferas para arreios, espuma-.
&iras; formaa,s, 'vices, ferro pare cortar
carros. toletes para carros
•
capim ferrolh:s, facas, facões, fechaClasse 7
Máquinas e utensílios para serem Usa- claras ferro comam a carvão, ferureiras.
das exclusivamente na agricultura e funis fôrmas para doces, freios para
horticultura a saber: arados abridores estradas de ferro, frig:deiras; ganchos.
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- qrehas gar(os, ganchos para quadros
cânicos e empilhadores combinados. gonzis para darruagens; insignias;
arrancadores mecânicas para agricul- mas. laminas, liroreiros. latas de limai
tura batedeiras para ceerais, bombas jarras; machadinhas, molas para por'a.
para adubar, ceifacleiras, carpideiras molas para venezianas, martelos darceifados para arroz, charruas para agri- relas, matrizes; navalhas: puas: pás. pre.
(altura cultivadores, debulhadores, gos, parafusos, picões. porta-gelo: per
deslocadores, descntegradores; esmaga- seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros,

DIÁRIO OFICIAL Seção

3988 Soxte.-f-eirsi

)

CAS

Publicaçeo eelta de scôrdo com

OS

Setwrib70 de 1955

TADAS

e art. no do Código cau Propriedade endustrial. Da data da publicação c-omeçarss

o comei o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departsmersto

SeTacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
onelas, roldanas, ralos para p:a.s, rabiges, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; teLouras, talheres. atlhadetras. torqueze.
Usines, cavadeiras, telas dt arame, lareiras, trincos, tubos para encanamento
follhos para pistas de correr. taças,
e:avessas, turibulos; vasos vasilhames
e verruma

bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões. eoices, ferro para cortar
capim, ferrolhis. facas, facões, luchaduras ferro comum a carvão, teruteiras,
tairmas par, doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas gar‘os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; liTérrnos as. 741.993 a 741.997, de
mas, lâminas, llroreiros. latas de lixo;
25-3-66
molas para venezianas, martelos, JarSimca do Brasil — Sociedade Anônima retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
Industrial de Motores, Caminhões'e
gos, parafusos, picões. porta-gelo; po.
Automóveis
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
São Paulo
panelas. roldanas, ralos para pás: rebites. regadores, serviços de chá e caf&
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
.5•CCI 1.53
`rik•
trilhos para pirtas de correr. taças,
travessas, turibulos: vasos vasilhames
el
g'
4;?fl
e verruma
Classe 8
Para distinguir instalações elétricas, artigos elétricos e eletrônicos para veiculas: Acumuladores, antenas, baterias,
businas, chaves elétricas, chassis, dínamos, faróis, faroletes, filtros para Motores, holofotes para automóveis, limpadoClasse 21
Para disenguir: Veículos e suas partes res de para brisas luzes trezeiras para
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- veículos, lanternas. painéis de carros,
estevels, auto-caminhões, aviões, amor- relays, refletores, sinaleiros, terminais
para baterias e velas
tecedores. alavancas de câmbio barcos.
Classe 7
breques, braços vare veículos. bicicleess. carrinhos de mão e carretas. cami- Máquinas e utensilios para serem usanhonetes. carros ambulantes. caminhões. das exclusivamente na agricultura e
'carros, tratores, carros-bersos. carros- horticultura a saber: arados abridores
essnoues sarros-irrigadoresce carros. car- de sulcos, adubadeiras, ancinhos me.
a:aças, carrocerias. chassis, chapas cir- câmcos e empilhadores combinados.
cularas para veículos. cubos de veículos arrancadores mecânicos para agricul.
corrediços para veículos. direção. desli- lura batedeiras para ceerais. bombas
aceeiras estribos, escadas rolantes. ele- para adubar, ceifadeiras, carpidelras
vadores para passageiros e para 'carga ceifados para arroz, charruas para agre
Gr:gatas para carros, eixos de direção. ccltura cultivadores, debulhadores,
grelas. fronteiras para veículos, guidão: destocadores, desentegradores; esmagaeocomotivas. lanchas, motociclos, molas. dores sara a agricultura escarrificado
motocicletas. motocargas moto furgões. res, enchovadeiras, facas para máqui.
manivelas, navios. ônibus. para-chocmes nas agrícolas terradeiras g adanhos.
para-lamas nara-brisas. eda-s. pantões. garras para arado, grades de discos
oedas para bicicletas, raios para bicicle- ou destes, máquinas batedeiras para
eas. reboque radiadores para veículos. agricultura máquinas inseticidas máeadas para veiculas. seuins. triciclos, ti. quinas vaporizadoras, máquinas de
cantes pana veículos. vagões. velocipe- fundir, máquinas niveladoras de terra.
âeo vareta dr confrade do afogador 'e máquinas perfuradoras para a agriculacelerador troteis, troleibus. varaes de tura, máqcinas de plantar. motochars
carros, toletes para carros
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Classe II
roçar, de semear; para asfaltra: de
Ferragens. ferramentas de tôda espécie torquir. de triturar, de setearelar terra.
tentelarla em geral e outris artegos de para irrigação, para matar formigas e
metal a saber: Alicates, alavancas. ar- outros insetos, para borrifar e pulverimações de metal. abridores de latas zar desinfetantes, para adubar pára
s'arrie liso ou farpado, assadeiras. açu- agitar e' espalhar palha, para colhei
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, co- algodão, para colher cereais máquinas
W-reiros; brasas. bigornas. baixelas. amassadoras para eins sgricolas de
Reandeilas, bacias, baldes. bimbonieres: cortar árvores, para espalhar. para ca.
Iesieres para pedreiros. cOrrentes, cabides' pinas, máquinas combinadas para SeCiavas; cremones, chaves de parafusos mear e cultivar, de desbanar para em
iennexôes para encanamento, colunas sacar, máquinas e ancinhos para forracaixas de metal para portôes, canos de gens, máquinas toseadoras ordenado
sszeasl, :havei de fenda chaves isglêsa. ras . mecânicas. raladores mecânicos. roselbeçaies. canecas, aipos, cachepws. los compressores para a agricultura
centros de mesa. coqueteleiras caixas sachadeiras, semeadeiras, secadeiras
'para acondicionamento de aementos, marcadores de terra tosadores de grate:Lidei:tes, caçarolas, chaleiras. saleta'- ma, tratores agricolas, válvulas para
es, conchas, coadores; distintivos, damáquinas agrícola/3

Classe 6
Para distinguir motores e suas partes
integrantes: Alavancas de câmbio, bielas, câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilindros, carburadores, cubos de placas de
embreagem, dínamos, eixos, geradores,
motores, mancais para brocas, pistões,
pinhões, silenciosos, rolamentos, volantes de comando e velas de ignição para
motores
Têrmos ns. 741.998 a 742.002, de,
25-3-66
Simca do Brasil — Sociedade Anônima
Industrial de Motores, Caminhões a
Automóveis
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
, ntegrantes: Aros para bicicletas.' automoveis, auto-caminhões. aviões, amortecedores. alavai as de câmbio, barcos,
breques. braços para veiculas. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratoree, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos.
corrediços para veículos. direção. desligadeiras estribos, escadas rolantes, elevadore• para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
freios. fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas. motociclos, molas
motocicletas. motocargas moto furgões
manivelas, navios ônibus. para-choques
n lamas, para-brisas. pedais. panteões
rodas para bliee.etas. raios para tecida
tas, reboque, radiadores para veicii-ios
rodas para veículos. seuins. triciclos, el.
cantes para veículos. vagões. velocipe,
des. varetas de .contrede do afogador e
acelerado: troteis. troleibus. ~asa de
carro toletes para carros
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ararame liso ou farpado. assadeiras asse
mações de metal, abridores de latas
careiros; brocas, bigornas. baixelas.
bandeilas, bacias. baldes, bimbonieres;
bules: cadinhos. cadeados, castiçais, colheres 'para pedreiros correntes. cabides
chaves: cremones. chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
meart chaves de fenda chaves tsgiesa
cabeções.. canecas. aipos. cachepots
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionamento de ai mantoa
caldeirões, caçarolas, chaleiras, ca tetei

ras, conchas. coaderaa dIstintisQ2. Css
bradiças, enxadas, enxadões. mirrar
engates, esgu:chos, enfeites para arreara
estribos, esferas pua arreios, esputac
deiras; formões. 1/411CCD, ferro para se:v-:,
capim. ferrolhis. fs.cas. facões, &•-f-',
duras ferre comum o carvão, fékaSeirce
`anisa Fôrmas para doces, fritoa t_raln
estradas cie ferro, frisedeiras; gancLes
grelhas, gaseias, ganchos para iauaeka
as
gonzis para darruagens; insígnias; E
mas, lâminas, liam:alvos. latas de
farras; inachadalhas, mobs para par
molas para venezianas, marteloa eesk
retas. matrizes; navalhas; puas; pes, eses
gos, parafusos. picões, pana-geio;
seiras, porta-pão, possa-161as. pallteS.
panelas, roldanas, ralos para pa.g, reW:
tes, regadores; serviços de chá e
;erras, serrotes, sachas, sacarrolha: r
soaras. talheres atlhadeirao, torqueze,
tenazes, travadeiras, lelar dt arataca tess
neiras, trincos, tubos para aticanametaa
trilhos para pirtas de correr. BEeee,..
travessas, turibulos; vasos, vasilhaza.
e verruma
Classe 8
Para distinguir instalações elétricas, ar
tigos elétricos e eletrônicos para ve{.
cuias: Acumuladores, antenas, baterma
businas, chaves elétricas, chassis. dinz
mos, faróis, faroletes, filtros P ara rec2e
res, holofotes para automóveis, limpado
reS de para brisas, luzes trezetrasa pata
veículos, lanternas, painéis de Crarer
relays, refletores, sinaleiros, termina!,
para bateriz:s e velas
Classe 7
Máquinas e uten,silios, para serem casa
das exclusivamente na agricultura s
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos cecanicos e empilhadores combinado:a
arrancadores mecânicos para agricultura. batedeiras para ceerals, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas pare agias
ccltura cultivadora:, debulhadores,
destocadores, deseategradores; esmaaa.
dores para a agricultura escarrificadas
res. enchovadeiras, facas para magra,nas agrícolas furadeiras gadanboa,
garras para arado. grades de cliscoa
ou destes. máquinaa batedeiras
agricultura máquinas inseticidas
quinas vaporizadoras, máquinas cÇc
fundir.' máquinas nlveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricuEtura máqcinas de plantar. motoehres,
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra, Cie
torquir de triturar, de esfarelar terra,
para Irrigação, para matar formigas a
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar paaa
agitar e. espalhar palha, para colhas
algodão, para colher cereais má:minas
amassadoras para nas agricoias, de
cortar árvores, para espalhar para ca.
pina.., máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para elesacar, máquinas e ancinhos para I.orras
geris, máquinas toscadoras ordenado
ras mecânicas raladores meeánicns selos comp as .,res para a ag ri cii l
saehadeiras, semeadsitass, secad
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marcadores de terra, tosadores de gra
ma, tratores %ricotas, válvulas Para
máquinas agrícolas
Classe 6
Para distinguir motores e suas partes
Integrantes: Alavancas de câmbio, bielas, câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilindros, carburadores, cubos de placas de
embreagem, dínamos, eixos, geradores,
motores, mancais para brocas, pistões,
pinhões, silenciosos, rolamentos, volantes de comando e velas de ignição para
motores
Termos ns. 742.003 a 742.007, de
25-3-66
Simca do Brasil a— Sociedade Anônima
Industrial de Motores, Caminhões e
Automóveis
São Paulo

Classe 6
Para distinguir motores e suas partes
Integrantes: Alavancas de câmbio, bielas, câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilindros', carburadores, cubos de placas de
embreagem, dínamos, eixos, geradores,
motores, mancais para brocas, pistões,
pinhões, silenciosos, rolamentos, volantes de comando e velas de ignição para
motores
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente ria agricultura e
horticultura a caber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me,. cânicos e empilhadores combinados,
anancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para curais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccltura cultivadores, debulhadores.
destocadorea, daientegradores; esmagadores pare e agricultura escarrificadores, enchovaddras, facas para mamai nas agrícolas ferradeiras gadanhos,
garras para arado, grades de discos
MJ destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas máguinas vaporizadoras. máquinas de
fundir. maq uina, niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura más:chias de plantar, motochao
-uns namminns amadmras máquinas de
soçar. de semear: para asfaltra: de
tolquir de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar çoriragas e
mirras insetos, para borrifar e pularamsar desinfetantes. ',ara adubar vara
snitar ssjilhr milha. Para "lises
¡Moda,: a as: rolhar cereais na:minas
amassadoras para iria agrícolas de

cortar árvores, para espalhar, para ca- roças, carroceria.s, chassis. chapas cir- chos, coadores para chá, descanso para
pinar, máquinas combinadas para se- culares para veiculos, cabos de veictalos pratos, copos e copinhos ds plástisooa
mear a cultivar, de desbanam para em- corrediços, para veículos, direção &sia para soraetes, caixinhas de plâstid
sacar. máquinas e ancinhos para torra- gadeiras, estribos, escadas troiana°, ele-opa:lapa° . saropeasm sambam 'sna8 vadores para asaageiros e ara carga Para sorvetes, colherinnaa, pasirehae,
garfinhos de plástico para aorvetes lora
tas mecânicas, raladores mecânicos, ro- angateo para carros, emas de direção. minhas dt plástico para corvetas,
los compresso-es pana a agricultura freios, fronteiras para veículos, guidão
sachadeiras, aemeadeiras, secadeiras, ocomotivas, lanchas, motociclos, molas embreagen de material plástico. cambam
marcadores de terra. tosadores de gra- motocicletas, motocargas, moto furgões lagens de material plástico para . solama
tes, estojos pam objetam comas
ma, tratores agrícolas, válvulas para rodas para bicicletas, raios para bicide.
avlors, esteiras, enfeites para automaa
máquinas agrícolas
tas, reboques, radiadores para veículos veia, massas anti-ruidos, escoadores c16
Classe 8
des, varetas de contrôle do açogador e
Para distinguir instalações elétricas, ar- acelerador, tróleis, mo:Miaus, varaes da pratos, funis, fôrmas para doces. hW
tigos elétricos e eletrônicos para vel- manivelas, navios, ônibus, para-choques para bolsas, asmas, guarnições miai-raia
culos: Acumuladores, antenas, baterias, p ara-lamas, para-brisas, pedala pontões nições para porta-blocos, guartaiçõa.a
businas, chaves elétricas, chassis, dína- rodas para veículos, selins, tricimes, ti- para liq uidificadores e para batedeira@
mos, faróis, faroletes, filtros para moto- rantes para veículos, vagões, velocipa de frutas e legumes, gcarniçõea de ma»
terial plástico para utensílios e eibjetom
res, holofotes para automóveis, limpadocarros e toletes pana carros
guarnições para bolsas, garfos. galerial
res de para brisas, luzes trezeiras para
para cortinas, ferro laminados, placa
Têrmos ns. 742.008 e' 742.009, de
veículos, lanternas, painéis de carros,
' 25-3-66
Uma lanchemas, manteguearaa, mala
relays, refletores, sinaleiros, terminais
Otto Baumgart Indústria e Comércio orinóis, p rendedores de roupas. puxaram)
para baterias e velas
S.A.
res de móveis, pires, pratos, pallregét
Classe II
São Paulo
ros, pás de cosinha, p edras pomes arta)
Ferragens, ferramentas de toda espécie
aos protetores p ara documentos piro
cutelaria em geral e outals artgos de
sadores de água para wo domésticas
DESICZOL
metal a saber: Alicates, alavancas. ar:
,p orta-copos, porta-nique:s, portasnotas,
mações de natal, abridores de latas
I p orta-documentos placas, rebites
Inckletria Brasileira
mei.)
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
'nhas, recipientes, suportes, suportes ,urd)
Classe
1
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
g
uardanapos, saleiro, tubos, tagelessa
bandeijas, bacias, baldes, blinbonieres; Para distinguir: emulsão par adsfo,ina tubos para ampolas, tubas para scaa.
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- e desmontagem de formas para cora:acta
gas, travessas, tipos de material placa
Classe 16
ras, conchas, coadores; distintivos, dotico, sacolas, sacos, satminhos, vasilhas
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, Para distinguir: concreto, artefaces
ales para ac
engates, esguschos, enfeites para arreios cimento e foram para fundir concseto caras, colas ondiclinamento, vatios,
a frio e colas são incluidas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coTèrmos ns. 742.010 e 742.011, de
em outras classes, para borracaa, para
lheres para pedreiros. correntes, cabides
25-3-66
chaves: cremones, chaves- de parafusos. Otto Baniu irt Indústria e Cota: rela costumes, para marceneiros, para sapas:
teiros. para vidros pasta adesiva pura
.conexões para encanamento, colunas
S. A.
matetaal plástico e mgeral
caixas de metal para portões, canos de
São Paulo
meara chaves de fenda, chaves isgresa,
Classe 34
cabeções, .canecas, aipos, aachepots,
Para distinguir os seguintes artigos coa'
CURINO
centros de Mesa, coqueteleiras caixas
faccionados de material plástico, nylod.
indústria Brasileira capachos,
para acondicionamento de al:raentos,
encerados, estrados, linóleose
estribos, esferas para arreios, espumae outras fibras: Cortinados, cortinaa,.
Classe 16
deitas; foarneaes, %ices, ferro pare cortar Pata distinguir: concreto e artefatos de passadeiras, panos para assoalhos, paa
capim, ferrolhis, facas, facões, fecharedes e tapetes, de plásticos ou não
cimento
Classe 19
duras ferro comum a carvão, UM-Liteiras,
Classe 1
funis. fôrmas para doces, freios para Para distinguir: aditivo para concreto, Para distinguir: jogos, brinquedos, pacp
estradas de ferro, frigideiras; ganchos, aditivo para curar e evitar a rápida satempos e artigos desportivos: Atas
grelhas, garços, ganchos para quadros evaporação de água e humidade do tomóvels e veículos de brinquedos, arao
mas
gonzis para darruagens; insígnias; librinquedo, baralhos, bolas para
concreto
todos os esporws, bonecas, árvores d8
mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
Térmos ns, 742.012 a 742.023, de
natal chocalhos, discos de arremess'õ
jarras; machadinhas, molas para porta,
25-3-66
desportivo, figuras de aves e anirnalg,
molas para venezianas.. martelos, darPlástico Plavinil S. A.
jogos de armar, jogos de mesa, luvas
retas, matrizes; navalhas: Puas; pás, prepara esporte, miniaturas de utensílio.,
gos, parafusos, picões, porta-galo: po
São Paulo
domésticos, máscaras paar esporte, na'
seiram porta-pão, porta-jóias, paliteiros
dadciras redes para pesca. tamborctei
panelas, roldanas, ralos para pias, rabi,
ROY PINO
e varas para pesca
tes, regadores; serviços de châ e café
Indústria Brasileira
Classe 23
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: .ePara distinguir tecidos em geral tecid
souras. talheres atlhadeiraa, torqueze.
Classe 28
dos para confecções em geral. para
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento Para distinguir: Artefatos de material tapeçarias e para artigos de cama It.
trilhos para pirtas de correr, taças, plástico e de nylon: Recip:entes fabri- mesa: •Algodão, alpaca, animo, cetim,
cados de material plástico, revestimen- canal casimiras, fazendas e tecidos dei
travessas, turibulos: vasos, vasilhames
tos confeccionados de substâncias ani- lã em peças, juta, lersey; linho; nyloOD
e verruma
mais e vegetas: Argolas açucareiroa paco-paco; percahnn; rami; ravon; ceda;
Canses.
25
armações para &elos, bales, bandejas natural: tecidos plásticos. tecidos Pila
•
permeaveis, tecidos de pano cotam e
Para distinguir: Veiculos e suas ciastes bases para telefones, baldes. bacias bolintegrantes: Aros para bicicletas auto- sas, caixas, carteiras, chapas cabos
veludos
móve s auto-caminhões aviões, amor- para ferramentas e utensílios. cruzetas,
Classe 4
-.redores. alavancas de câmbio, braços caixas para acondicionamento de aliSubstâncias c arolutos dc o rmieln anta
aregues, braços para veículos bicicle- liemos caixa de mater:al plástico para mal,
tas. carrinhos de ma° e carretas cansa 'mirarias, coadores, copos, canecas, con- parcialvegetal ou mineral, em bruto offi
mente p reparadas: Abrasivos Ma
ai/oneres . arro, ambulantes, caminhões chas, capas para álbuns e para livros
sarros tratores, carros-fserços carros cálices, cestos, castiçais para velas. bruto, argila refratária, astaltico cid
tanques, carros-irra:priores, carros cor caixas para guarda de ibietos, carta- bruto, algodão em bruto, borrac;m eas
batata, Salvam, benjoim breu, cântosuf
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bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo. crina em geral, cortiça em
Isruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
33edizinais extratos oleosos, estopas,
enxofre. fõlhas, fibras vegetais, flores
cacas, grafites, goma em bruto, granito
em • malta, kieselghura líquidos de piau.
Cr.a latex em bruto ou parcialmente
preparados. minérios metálicos, matlea
reâ eia bruto ou parcialmente li-aba.
Ehadas, em toras, serradas e aplainadas.
mica. mármcres em bruto, óixdo de
annaganes. óleos de cascas vegetais
V2Z3 em bruto ou parcialmente prepa:
satlaa. p/ambagina em bruto, pó de
mc!riagern para fundições, pedras bri.
cedas, piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto.
quebracho, raizes vegetais, resinas, re.
aluas naturais, residuos, tenteis, sinalo
calvas, talco em bruto, xisto, nisto
betuminoso e silicin
Class.? h
Adaraares, atacadores para espartilhos
'a calçadas. ataduras de algodão para
'divers.os fins, eaceto para fins mediei.
cais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
borlas, cadeados eaas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, Cor.
dam, debruns, lã, fitas forros Franjas
"Jestács, feltro para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochas, mosquitel.
Sos, nesgas, ornbrei •-as e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de móveis, não
passatnaries, pavios, rédeas, reóclas reâazendo parte dos mesmos, palmilhas
des. sacas, sinhaninhas . para vestidos
@elas, tampos para almofadas, não çaZelado parte de móveis, artigos êstes
Zelam de algodão, cânhamo, linho, juta.
seda, raiam iã pelo e fibras não
ircluidos era outras classes
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elearicos: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups, geladeiras.' sorveteiras, apareaios de refrigeração. enceradeiras, as.
piradores de pó, fogões, fornos e fogarseirms el!'-ricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expresmedores, liquidificadores elétricos, má.
guinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedorea,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar rebigeredes formas elétricas, máquinas
l'ossaráficas e cinematooráficao, cam.
painhas elétricas, garrafas térmicas, tegad.`ores automáticos, lâmpadas, apareh' s de luz fluorescente, aparelhos de
naomunicação interna, esterilizadores conensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptora" tomadas de
,orrente, fusível. aparelhos fotográficos
o cinernatográgicos, filmes revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres, máquinas
asara lavar roupas para •uso
doméstico
Classe 21
2•arn distinguir veículos e artes dos
confeccionados de material
21eSrS.3,
T,lásCco e outros materiais: Automóveis
-triv,:sneedores. barcos, bicicletas, bo-

tes, braços para veículos, breques, ca-1 papel paro encadernar, papel para es- • ••.ces, jo.os ela iinge.r:e.. jaças-tas. -asr.-0-se3.
minhonetes, carrinhos de mão, carroce- crever, papel para imprimir, papel pacu's nelas,
tzr_çC1,
rias, freios, lanchas, manivelas, molas,' rafina para embrulhos, papel celofane, erafôS.
maritilturaa
para-lamas, para-choques, radiadores papal celulose, popei de linho papel etós. palas, pante:a, pulavas, iselerimm
na..,saza.
para veículos. rodas para veículos, va-' abso:vente. papel para erabruhux ta- .:zucs-2‘, az-ao:scs..
re
(31.1:-ricrun„
gonetes e velocípedes
r3C as
baco, papelão, recipientes de papel rocabrs:-.--fraa
Classe 37
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Roupas brancas, para cama a naenu: 1 de papel transparente, sacos de papo: -insoeraó-.1cns s_a:dan
Acolchoados para camas, colchas, cc.- serpentinas, tubos, postais de cartão uez.:2s, shorts, CU.1"'t7;22.:
Sesss's. turbs±t'ss., Cerr.'S:\
bartores, esfregões fronhas, guardanae tubotes de papel
: c=es a (as: rsjissi
pos, jogos bordados, logos de tinlhua
Classe '20
•
lençois, mantas para camas, panos vare Móveis em gerai, de metal, vidro, e,:
cosinha e panos de pratos. tor.,_ilhiss
aço madeira. estofados ou não, incha. Para distingui »lesidos oro gerr, (12
rosto, e baniio, toalhas de mesa. rC3- sive móveis para escritórios: Armários. caslca para ecraecçíics cm gara:,
lhas para jantar. toalhas para cls a e armários para banheiro e para roupas tapaçaraas e para i.,rtigos ele casas'. 1
café, toalhas para banquetas, guarni- usadas. almofadas acokhoacss para 'lesa; Amcclão, alpaca. cS.Snhamo saa-.Sta
sarca, caseniirats tazendas o te-s.f.:3
ções para cisma e mesa toallsinhas move.s, bancos, ba:côw,
han:•:cjas doa:lie:Imre& berços biombos l ã em peças, luza. lerscy. linho tivlors
(cobre pão,!,,
sulca: as. carrinhos para chá e café oaco-paco, parcaline, raral, cal" sst'ro
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários =juntos para 'dormitórios, conjuntos natural, tec:202 piLticos, tecidos
e tecidos dc p
ano cot:K-1_
e roupas feitas em geral: Agasalhes nasa sala da jantar e sala de visitas nermeabiliaautes
e vestidos
aventais. olpargatas, anáguas, blusas. oniuntca paaa terraços. • a•:rdim e praia,
Classe
botas, botinas, blusões. boinas, baaa- nri-itos de armários e gabinetes para Para distinguir artefato.3 de algodão,
opa
e
cosinha.
camas,
cabides.
cadeiras
douros, bonés, capacetes. cartolas, caranyles, plásticos, cânhamo, caroá, juta,
puças, casacão, coletes, capas, abales. -rratórias, cadeiras de balanço. caixas lã, lidaa, peco-paco, rani, raion, seda
rádios,
colchões,
colchões
de
molas.
IP
cachecols, calçados. chapéus. cintos
natural e outras fibras: Alarnares, aatcacintas, combinações, corpinhos, :alças 1 . spensas, divisões. distaras. discotecas dores, bicos bo/s.s, de tecidos para w•
madeira.
espregui;adeiras,
escrivaniir
de senhoras e de crianças. calç&s, calnhoras, bordadas, borlas, bandeiras, cosa
ças. camisas, camisolas camisetas Mas. estantes, guarda-roupas, mesas, cPões, cadarços, coadores de café, cobess.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cachos. aesirlsas mesinhas para rádio e teievi- tas para raquete., cobertura para casaias, casacos, chinelos, dominós, caiar- ao. mesinhas para televisão, molduras valos, debrunn, enfeites, etiquetas, et,
pes. fantasias, fardas para militares. co- assa quadros, porta-retratos, poltronas tremei°, entretelas, flil=alas, fitas, franlegiam, Fraldas, galochas, gravatas, oca- noltronas-camas, prateleiras, porta-dia- jas, filtros de café, galiSe.s, laços Co
:ens. Sofás sofás-camas, travesseiros e chapéus, mochilas, montas, nesgas, °msos. jogos de lingsrie. jaquata-s, Lasmes
vitrines
ateiras. passamauaries, palmilhas, paluvas. ligas. lenços, mantéis. meias.
Têrmos as. 742.024 a 742.035, de
vios, passamanes, ponpons, pinoentes,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. parendas, rédeas, ities, sacos, sacas, se
25-3-66
peugas. pouches, polainas. oilamas.
colas, taras, telas para baldar, zarpas
Plásticos Plavinil S. A.
nhos, perneiras, quinion,os. regalea,
Casse
São Paulo
robe de chambre. rolpão, sobretudea:
Pare clisilaguir os aeguintss artigos elé,
suspensórios, saldas debanho, . sandálias
talcca: /Uclios, aparelhos de televisão,
•
sueteres, snorts. sungas. stolas 'ou slacks
ROY YLMX
r:clz-u2s, gelade:aus, sorvcisar as, apare.
roucas. barbantes, ternos, uniformes i Emdlytz-la
o.
e refrie,oração, enearaúcinls,
e vestidos
a:radares
de p.'s fogões, fornos e iogaClasse 38
Classe 34
seiras elétricos, chuveiros, aquecedores,
Aros para guardanapos cie oapol Para distinguir os seguintes artigos con-. balanças, ferros elaricos de engomar e
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns faccionados de material plástico, nylon passar, batedeiras, coqueteleiras, exprepara retratos e ontógraf0s, balões (ex- e outras fibras: Cortinas, cortinados, medores liquidificaderas el;;Liecs, más
ceto para brinquedos) blocos para capachos, encerados, estrados, linóleos, numas para picar e rocem laguzaas e
correspondência, blocos para cálculos oleados, passadeiras, panos para assoa- carne, resistências elétricas, fszvecl.aree,
blocos para anotações, bobinos, brochu- lhos. paredes e tapetes de plásticos ou estufas, ventiladores, paeraaa e bules
não
ras não impressas, cadernos de escreelétricos, refletem& relógios de no reClasse 37
ver, capas para documentos, carteiras,
frigerado formas elétricas, máquirása
e mesa: fotográficas e cinematográficao, camcaixos de papelão, cadernetas,. cader- Roupas brancas, para cama
edehrs co- painhas elétricas, garrafas ternir:n., renos, caixas de cartão, caixas para pa- Acolchoados para camas .
esfregões fronhas. guardana- gadores automáticos, 'tampadas, aparepelaria, cartões de visitas, cartões co-, 'seitxaes,
pos. Jogos borshalas logos de toalhas.
merciois, cartões índices, confeti, car- lençóis. mantas Pata camas pan a, para lhos de luz fluorescente, aparelhos ela
tolina, cadernos de papel melimetrado cosinSa e panos de pratos, toalhas da comunicação interna, esterilizadorea cone em branco para desenhO, cadernos rosto e banho, toalhas :'se mesa toa, densadores, bobinas, chaves elétricas,
esclares, cartões em branco, cartuchos lhas para Jantar. toalhas para chá e comutadores, interruptores, Somadas de
de cartolina, copas planográficas, ca- café. toalhas para banquetes. quarni- corrente, fusivel aparelhos fotográficos
dernos de lembrança, carretéls de pa- 0.2s para cama e mesa, toalbinhas e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxipelão, envelopes, envOlucros para cha• (cobre pãoD
mação, abat-lours e lustres máquinas
rutos de papel, encadernação de papel
Classe 38
para lavar roupas para uso
ou papelão, etiquetos, fõlhas indicas Para distinguir: Artigos Ca vestuários
doméstico
fõlhas de celulose, guardanapos, livros e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 21
não ira,pressos, livros fiscais, livros de aventais, alparcatas. anáguas. blusas
contabilidade, mata-borrão, ornamentos botas, botinas, blusões. boinas baba Para distinguir veículos e arte dos
de papel transparente, protos, papeli- louros, bonés, capacetes. cartolas cara mesmos, confeccionados de material
nho, papéis de estanho e de alumín:o. nucas, casacão, coletes. capas chales plásticos e outros materiais: Automópapéis sem impressão, papéis sm branco cachecolr,. calçados, chapéus. cintos veis, amortecedores, barcos, biciclztas,
para forrar paredes, papel olmaço com tintas. combinações. corpinhos raiça: botes, braços para veiculas, breques,
ou sem pauta, papel crepon. papel de 422 senhoras e de crianças calções ra) caminhonetes, carrinhos de caio, carro..
seda, papel impermeável, papel encerado caos, camisas. camisolas ^arrn ifflera• carias, freios, lanchas, man:velas, moa:Adiado-.
papel higiênico, popel impermeável -teces. ceroulas, colarinhos' ri br ro- las, para-lamas parsachassaaa,
para osieulos,
para copiar, papel' para desenhos, pa- uca. antasias. fardas para militares 70- res para veículos, reclas
vacara:as e velocípedes
fraldas, galochas gravatas ao?
pel para embrulho impermeabitzado
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Classe 38
Moa para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógratOs, baldes (exceto para brinquedos) blocos para
cOrrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas. cadernos de escrever, capas para documentõs, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões c°.
merciols, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenhO. cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de Cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, envéducros para charutos de papel, encadernação de papel
Ou papelão. etiquetas, falhas indices.
fólhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros tiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papal transparente. protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o
papéis sem • impressão, papéis em branca
para torrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papei para erabrulho impermeabilizado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel Pa•
rafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose. popel de linho papel
absorvente, papel para embruhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papal, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de pape(
serpentinas, tubos, postais de cartac
e tubetes de papel
• Classe 49
Brinquaio.. tatssatempo •aiversõas
letal a ashei álbuns riattessos
p quebra r.A:e01. Numa
-acorras e
:aras dr ii. na automóveis carninhaas
riam-ara e avitSetratores nie,t
r.rmas er sa far o pare brin
ainiattaass
:ar Farra tses aoias. ,Ncr eas dados
cnicaras iari a : instrutiva,: nolich.s os
ins oiõea mataaturas de tonaes • :na
vei 4 sa:a casinha e ctia et°. gare
taboleiras
ninatiecios, redes, roassas
sess. de las mesas ir lsilfiar rama.'
es, logo: TI n riaturas de ara eos e
os usadt cc. viera real. D a rF brinquei,
1,0neCOS
t .mais nata
ia:c riaras d
brinquedos bichiraios de nelúcia. Dias
•
tico ou norraana
Classe 40
Móveis em gerai de -netai varro. de
aço, madeira. estofados ou não inclu
sive móveis para escritórios: .Armários
armários para banheira e para roupas
usadas, almofadas acolchoados pare
móveis. bancos
balces
',anquetas
bandeias domiciliares berços biombos
cadeiras carrinhos para ci:ã e café
coniuntos para dormitórios conjunto,
nara sala de iantai e sala de visitas
cordunttas oara terracos Jardim e oraia
-onluntos de armados e gabinetes par:
rama e cosinsa camas cabides carteiras
oiratórias c. 'raras de balanço, caixas

medicinais, extraros oleosos estalar
e nxotra tõlhas. libras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bauto, granal
em bruto, lueselgbui, liquidos de Man
P re pa r ados. minérios metálicos, nadei
tas, lates em bruto ou parcialment.
raa em bruto -ou parcialmente traba
ihadas. em toras, serradas e aplainadas
mica, mármores elo bruta óix-lo
manganes, óleos cie cascas vegetais
vitrines
altos brute • ou parciaimente prepa
Classe 28
-ados. plombacjina em PI uto. pó de
Para distinguir: Artefatos de mataria, moldagem para fundições, pedras bei
plástico e de nylon: Recip.entes fabri- radas p iche em bruto, pedra calcaria
cados de material plástico, revestimen- plantas medicina:s. pedras em bruto
tos confeccionados de substancias ani- a uebracho, raizas vegetais, resinas, re
mais e vegeta:s: Argolas. açucareiros sinas naturais residuos. _textels.
armações para &cios. bules. bandejas.
seivas, talco em bruto. luto, listo
bases para telefones, baldes. bacias boi.
betuminosa e cilicio
sas, caixas, carteiras, chapas. cabos
Tèrmo n.° 742.036, de 25-3-66
para ferramentas e utensilios. cruzetas.
Antônio Luiz Matar
caixas para acondicionamento de aliSão Paulo
mentos caixa de mater.al plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, con•
chas. capas para álbuns e para livros
•:>,.„
cálices, cestos, castiçais para velas.
N9r
caixas para guarda de ibjetoi, carru-)*
'rd> 'Q'chos. coadores para chá. descanso para
e/0 '40
pratos. copos e copinhoa 'de plásticoos
,e
para soraetes. caixinhas de plástic:
para sorvetes. colherinnas. pasinhas.
garfinhos de plástico para sorveres for.
minhasdt plástico para sorvetes, discos.
embreagen de material plástico. embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos. esoomas de
nylon esteiras. 'enfeites para automóveis, massas anti-ruidos. escoadores de.
Classe 8
pratos, tunis. tairmds para doces fitas
para bolsas. !aacas guarnições guarni. Para distinguir: Lentes plásticas para
nições para " porta-blocos. guarnições áparelhos de televisão,1entes óticas de
para Equidificadores e para batedeirá, material plástico ou acrilico para chiescópio
de frutas e legumes, g carnições de ma.
_
teria) plástico para utensílios e eibietos
rêrmo n.9 742.037, .de 25-3-66 •
guaraições para bolsas garfos. galerias
ransportes Escaravelho S. A.
para cortinas. ferro laminados, piásSão Pataca
ticos lancheiras. mantegueiras. malas
Orinóis, prendedores de roupas puxado.
es de móveis, pires, pratos palireiESCARAVEtRO
ros, pás de cosinha. pedras pomes artiSao . Paulo
gos protetores para documentos puxadores de água para . uso lornestico.
porta-copos. porta-nique:s, porta-notas.
Classe 33
Porta-documentos placas. rebites roci • Para distinguir: transportes em geral
ribas. recipientes. st ,uortes. suportes nora
'fêrmo n.° 742 038, de 25-3-66
gtiarclanapos, saleiro tubos. tig:das.
. Bijuterias lankol Ltda.
tubos para ampolas, tubos para se rtm
São Paulo
gas, travessas, tipos de material plástico sacolas, sacos. sami:nhos, vasilhames para acondicanamento. vasos si•
caras. colas a trio e colas são incluirias
em outras classes, para borracha para
corrumes. para marceneiros, para sapateiros. para vidros pasta adesiva 'Para
S> •es
material plástico e mgeral
0 g>,
Classe 1
de rádios colchões, colchões de molas.
lispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani:
lhas. estantes. guarda-roupas, mesas
aesinhas, mesinhas para rádio e talava
:ao. cnesinhas para televisão. molduras
nata quadros. porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha•
néus, sofás, sofás-camas• travesseiros e

—Capital

Substancias e Produto:. de or:gem
vegetal ou minera,, uri bruto ou
oarcia !mente preparados: Abrasivo:, eu
bruto, argila retra .áne asiático etr
-via°, algodão em bruto borracha em
bruto. bauxita bentain breu cânfora
a ruto chifres acras de p lantas cera•
Jegetais de carnaaha e aricuri. crinr
de cavalo c rina em geral cortiça eIT
bruto, cascas vegetais, esnato erva:

tb:25,t'

**)

AP

pedras preciosas e suas imitações, alara
nos de metais preciosos. semi-piedosos
e suas imitações, al:anças. anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de matais preciosos, berloques de metal precosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras da metais preciosos, cotares
de metais preciosos ou semi-prectosos,
contas de metais preciosos. copos de
ciosos, diamantes lap:dados. tio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantejolas de metais ore.
base astaltico, estacas, esquadrias. estruturas metalicas para construções, .amea
,as de metal, Jadnlhos, lambris.
• le Junção. lages. lageotas. matert,it
!ante contra trio e calor, man:lhas. tileissas para revestimentos de partdea.
citaras para construaões, mosaicos. uro.
dutos de base astaltico, produtos para
tornar impenneabilizantes as argatbasa
sas de. cimento e cel. hidráulica. peara.
gulho, produtos betuminosos. impermea.
mlizantes liquidas ou sob outras tormaS
p ara revtstimento e outras como na naa
vanentação. peças ornamentais de ci.n
nento OU gesso pata te:os e paredes,
p apel para torrar casas. inassas anda
icidos para uso nas construções. para
:metes. portas, portões, pisos, sole rai
p ara portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo.
atlas de Cimento, vigas, vigamentos e
Vitrôs
_
Tarmo n.° 742.039, de 25-3-66
Sociedade Farmacautica Brasifa Ltda..
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado rue
anemias em geral
_
Têrtno n.° 742.040, de 25-3-66
Sociedade Farmacêutica Brasila Ltría

SIBIN
Guanabara

Indústria Brasileira)
_Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado II
tratamento da sífilis e suas manifesta
ções
Tênno n.° 742.049, de 25-3-66
Chas. Pfizer 6 Co., Inc.
Estadas Unidos da Am rica
A

Classe 13
Adei e,,us de tnetais preclosOs .semi.
preciosos e scas imitações adereços de

,\

FLEXIMICIN^
Classe 3
Prep arados farmacêutico&

A

4.
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*a correr

Tèrmos as. 742.041 e 742.042, de
•
25-3-66
Companhia Industrial Delfos S. A.
Guanabara

.k

DIEGUT
Indústria Brasileira
Classe 3
tini produto farmacêutico indicado no
regime alimentar
Classe 41
irarinahs alimentícias e produtos alimentidos dietéticos
1
Têrmo3 as. 742.045 e 742.046, de
25-3-66
Laboratório Josolin Ltda.
Rio de Janeiro

para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuti:ala, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para destolorir unhas.
:ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Têrmo n.° 742.043, de 25-3-66
Schilling-Hillier S. A. Industrial e
Come..-ial
Guanabara

VIVATONE
INDUSTRIA BRASILEIRA

Têrmo n.° 742.055, de 25-3-66
Manoel Tavares Silva
-Guanabara
E M PREENbIMENTOS E CONSTRUÇÕES

FO RTALEZA 5,4
Classe 33
Título
Têrmo n.° 742.056, de 25-3-66
Mekel Eletro Mecânica Ltda.
Guanabara

MEKEI;

Classe 45
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, água de touca.
dor. água de beleza, água de quina
Classes: 5, 6 e 8
água le rosas, água de adazema. água Metais semi-trabalhados para indústria,
para •barba, loções e tônicos para os máquinas para indústria e aparelhos de
cabelos e para a pele. brilhantina. ban. uso comum e acessórios de aparelhos
elétricos
dolina. "batons" cosméticos. fixadora,
de penteados. petróleos. óleos para os
- Têrmo n.° 742.054, de 25-3-66
cabelo creme revanescente. cremes gor
INDUSTRIA BRASILEIRA
Manoel Tavares Silva
durosos e pomadas para lirn:teza da
Guanabara
Classe 3
pele a "inaqadage" iepilatórios, deso
Uni produto farmacêutico indicado no dorantee, vinagre aromático. pó de arro;
regime alimentar
e talco perfumado ou não. ,anis para
Classe 41
p estana e sobranceiras. prepados. para
Um produto alimentício dietético
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Têrmo n.° 742.044, de 25-3-66
para barbear, sabão liquido perfumam,
Schilling-Hillier S. A. Industrial e
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó
Comercial
pasta ou liquido, sais perfumados para
Guanabara
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escôvas para dentes, ca pelos. unha,
e cílios. saquinhos perfumado. preparados em pó pasta. l iquidos e mofos
praa o tratamento das unhas, dissoi.
ventes e vernizes. removedores da zuti
cuia. glicerina erkimada vara os capelos
Classe 33
e preparados para descoleir unhai
Título
cilioa e pintas ou sinais atrficiais óleos
Tênno n.° 742.062, de 25-3-66
Têrmos ns. 742.04' e 742.048, de
Dr. Hilo Pera
25-3-66
São Paulo
SNIA — Viscosa Società Nazionale
Industria Applicazioni Viscosa S.p.A.
'PRORROGAÇÃO
Itália

MINERATEN

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratos. água de colônia, água de touca.
gador. água de beleza, água de quina.
rtgua de rosas. água de alfazema. água
Dera barba, loções e tônicos para os
ea},e'rs e para a pele. brilhantina. bars.
"batons" cosméticos. fixadores
penteados. petróleos. óleos para os
tabelo. creve reluvenescente. cremes goreuro , os t pomadas para limpeza da
pele • "maquilage" depilatórios. desotor,ntes. vinagrP aromático, pó de arroz
1 talco perfumado ou não. lápis para
Pestana e sobranceiras, preparados para
OalvTezar cílios e olhos. 2ermim para
8 resto e para os lábios. sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
afio, sabonetes. dentifricios em pó.,
Pas!-;-. ou liquido, sais perfumados para
Li ntiom. pentes. vaporizadores de perfiz'
e. ecôvas para dentes. cabelos, unhas
4 eflios. saquinhos perfumado, prepara!los em pó, pasta, líquidos e tilolos

peças, fabricar rebites, fabricar roupa*,
fundir, imprimir, insultrar, perfuram, pf»
cotar, prender, rebitar. roscar, selecio.
na, sepaar, serrar, tecer, timbrar, torcer, tornear, betoneiras, burrinhos,
brinquetadores, cardadeiras, condensado.
res, cravadeiras, dinamos, escavadeiraa,
misturadores, motores, prensas, rebita.
dores, teares, máquinas insultradom
moto-motoras, motrizes. operattrzak
perfuratrizes, rotoras, e. peças latagrantes destas máquinas
Tèrmo n.° 742.057 ,de 25-3-66
Ary Maurell Lobo
Guanabara

PANORAMA
DO MUNDO 1 DAI COIMAI

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agenda*.
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, revistas, 6r.
gãos de publicidades, programas radiofónicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. Programas
circenses
Têm° n.9 742.058, de 25-3-66
Ary Maurell Lobo
Guanabara

J1Ciê,ccjaÁ '.
eut
*isilit~~1111

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
anid—ios. álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, reviatas, órgãos de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas. programas
Brasileira.
Indústria*
circenses
Classe b
Têrmo n.° 742.053. de 25-3-66
Máquinas ara: acabamento. achatai Emilio B4 Gomes 8 Filhos S. A. —
Classe 4
arame. acondicionamento adelgaçar Indústria, Comércio e Exportação de
Fibras continuas e Material textil
aiustar alimentar água. alisar amas
Madeiras, Agricultura e Importado
fibroso em bruto
gar. aplainar, arrolhar beneficiar. bu
Paraná
Classe 22
nrinquetar brunir cardar. cole
Fios e linhas
tar, cornpôr comprimir condensar. con,
ervar cortar coser costurar clarifi,
Têrmo n.9 742.052, de 25-3-66
PRORROGAÇÃO
Comércio de Peças Para Automóveis ear clasSificar, cravar debruar debu
lhar desbagar desbasta-a descaroçar
Ltda
desembrar desintegrar destnatar de
Guanabara
.nolpat di g ribuir dobrar drenar. ele
var empacotar encaderna estampar
fabricar arame fabricar artigos de rie
tal fabricar bebidas, fabricar calça
dos. Fabricar cha péus. fabricar escrivas
fabricar ferramentas abricar gêlo ta
Classe 21
mAveis fabricar pa pel ‘abricar
Artigos da classe
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Classe 4
Madeiras em geral

