p
, 4'

-1.'

'C "*'
-. è ,

ESTADOS UNIDO

SEÇÃO ('I
ANO XXIV — N.' 220;

—

,4-

,

I

•n•n••nn•••n....~»

CAPITAL FEDERAL

TERÇA ,FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1968

Go.•
Are.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**,24.

e .,‘ ,.‘

tfèèii.t

IÁRIO O
0111.nn••n•n•1 nR

i i 1 ij 4

.-

.• ..--'" * ""

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

•nn••n...

a aplicação usual dos ., mesmos . em 4Sice
textos legais, isto é, os usos
feridos nos textos legais da Classrlia
Rio, 23 de novembro -de 1966
cação em vigor.
10 --.:. Alguns arciços, porém, podem
PORTARIA N° 48, OE 16 DE
ção dos registros existentes bem como NORMAS GERAIS SÔBRE CLASSI- ser classificados po; sua finalidade gea
dos pedidos de registro em andamento
NOVEMBRO DE 1966
FICAÇÃO DE ARTIGOS E PRO- rau ol por sua aplicação especial. P.: o
no Departamento Nacional da Proprieque ocorre com espelhos que pertencem
O Diretor-Geral do Departarnento dade Industrial, já que os pedidos no- . DUTOS'.
à riam? 14. mas não quando para ciem.
Nacional da Propriedade Industrial, vos só serão admitidos se ,
depositados
O presente trabalho, que vale como tista k e::..t.s.s e: 10) ou de uso cmtouca.
usando . da atribuição que lhe confere
regulamentação , da Lei vigente, no que dor (carsse 48), por sseemplo.
o artigo 30, item V, aprovado pelo de. conformidade com esta Portaria;
Considerando, em conseqüência, os se refere à classificação e discriminaDecreto n9 535, de 23 de janeiro de
casos de pedidos já registrados e que ção dos produtos para efeito de regis- . II — Meros mellsoruinentos, (afivelaria
1962:
por fôrça desta 'Portaria serão desdo- tro no D. N: P. 1., baseia-se em cri- to. introduzidos • ern siete s minados arti, Considerando que a ComiSsão ;consti- brados em dois ou mais )utros, se ,:sim térios pré-estabelecidos que mereceram gos não justificam mudança de ClEIS'_
tuída pela Portaria n o 52., de 16 de o desejarem seus titulares, uma s,z unânime aprovação por parte da Co- ficaçãO dos mesmos. Dentro desse crijunho de 1964, para ate.ndel ao dis- que aqueles registros passarão a mar- missãode Classificação de Artigos e tério, móveis serão sempre da classe 40,
mesmo cOm Moias ou rodas, sejam de
posto no item II do artigo 24 do mesmo car apenas os artigos que, anterior- Produtos.
uso Comum ou para uso especial, como.
Decreto n° 535, concluiu referido en- mente, eram classificados mima classe
2 — As instruções que precedrm a cadeiras paia p asalificos; e aparelhos
'cargo; única;
relação dos artigos de cada classe es- para barbear serão sempre artigos de
Considerando que da citada Confissão
Considerando, a final, os casos de clarecem os motivos que nos leVaram toucador da classe 48, Quer sejam made Classificação de Artigos e Produtos pedidos de regitros em andamento rue a determinadas decisões.
nuais quer elétricos.
(C. C. A. P.) participou, de tócias se encontram na mesma condição do i
3 — No interesse dos serviços de
12 — Artigos combinados em um só
as reuniões, uni representante da As- anteriores quanto à necessidade de dessociação Brasileira de Agentes da Pro- dobramento da classe sm que hajam rotina do Departamento, esstringimos ao deverão ser incluidos na classe que,
priedade Industrial (A. 3. A. P. I); sid6 depositados, pois, in casa, esses mínimo as alterações na slassificação já conforme a redação do • pedido, é a
Considerando que os critárros; esta- registros só poderão ser concedidos me- em uso. Na verdade, as próprias modi- principal; sendo permitido, e a:á mesmo
belecidos. pela Comissão . ' visaram, no diante eichisão dos artigos excedentes ficaçõesintroduzidas benefi;arão os re- conveniente ao '"eque .ente, promover o
feridos serviços por facilitarem o futuro registro tam.bém na . outra, desde que
interesse dos serviços de rotina do De- à sua real classificação,
julgamento dos processos
se altere. os tarrnos da descrição. Aspartamento Nacional da Propriedade
Resolve:
4 — Algumas consideraeões de or- sim, por exemplo, ;ncluem-se na classe
Industrial, restringir ao mínimo as alterações na 'classificação vigente, atraArt. 10 Aprovar as Normas e Ins- dem geral permitirão methor entendi- 10 os "aparelhos para surdez adaptados
vés de modificações que viessem facili- truções sôbre Classificação de Artigos mento dos critérios ado-ados para a a óculos' , mas na classe 8 os "óculos
tar de futuro o julgamen!sa dos pedidos e Produtos elaboradas nela Comissão inclusão de alguns produtos em certas Para uso com aparelhos para surdez".
Da mesma forma . serão da clasáe 2.1
cie registro amparados por textos le- de Classificação de Artigos e Produtes classes, de preferência a outras.
gais aparentemente contraditórios;
(C. C. A. P.) anexas à presente
5 — Como não poderia deixar de 'caminhões com guindastes", mas da
Considerando que a tônica no traArt. 29 Determinar as retifiestoóes ser, nossa principal preocupação, neste classe 6, guindastes adaptados a cerni
balho desta Classificação roi a de que que se fizerem necessárias, nos proces- serviço, foi o respeito à Lei, mesmo nos nhões.
a finalidade dos artigos deve prevale- sos e fichários; em obediéncia às nor- casos em que o texto legal deixa mar
13 — As expre.4sões "de -uso exclucer sôbre a sua matéria ,prima;
•
mas ora adotadas, de modo a asegurar- gem a dúvidas, ou se apressnse omisso sivo" e "exclusivamente" usadas em deConsiderando que o objeto primordial se integralmente a proteção obtida Pe6 — Nesse propósito, procuramos in- terminadas classes, orientam-nos sôbre
desta Classificação é reunir artigos los registros que venham a ser pror- terpretar atendendo ao espirito da Lei a classificação de diversos artigos, coIguais ou semelhantes desde que o texto rogados, assira como a prioridade a alguns . textos aparentemente contradi- rno, por exemplo, tintas para parcelei
que fazem jus os requerentes dos prolegal o permita;
tórios, como se verifica pelo confronto na classe 16, armad'Ibas e businas de
caçador na desse 49, etc., tendo era
Considerando , que os produtos que cessos êm andamento.
Art. 39 Determinar a publicação no das classes 38 e 44 na referencia a vista que tais artigos só • são usados ra$
se classificam 'pela matéria-prima . quanpapel
para
cigarro,
ou
das
classes
24
do fabricados de diversos materiais, a Diário Oficial Seção III - das e 27 relativamente à- expressão fibras. respectivas aplicações. Paralelamente,
hão pertencem à classe 16 as fechadu.
classificação se fará sempre pela ma- Normas e Instruções sôbre Classifieação de Artigos e Produtos, aprovadas
7 — Critério identiora adorámos em ras, pois não são ele uso exclusvo ela
taria predominante:
e mencionadas no art. 19.
face de falhas evidentes, como ocorre exclusividade.
. Considerando a necessidade de na
com a classe 40, onde, de certo não ama OÇS o
Art. 40 Mandar publicar, nu diante intencionalmente,
ceia SepeSea tua no imolo%
classificação de produtos observar-se a
só se f az referência a
recursos
próprios
do
Departamento
Nauma sopesn xas tuessod manam 'ano
sua utfildade real sôbre o uso ocasiomóveis
de
metal,
vidro
e
madeira.
sol j de so 61, asseia e mau isagamostioa
cional da Propriedade 'Industrial, a dis,
nal; •
14 — Há classes em que, com os
8 — Norma fundamental no trabalho
Considerando que eia face do artigo criminação de artigos de cada classe
9.; -do Código da Propriedade Industrial untamente com suas respectivas normas de Classificação estabelecida no Código artigos a elas pertencentes, incluem-se
e ante a rce i• 'sd de nossa indústria e instruções.
da Propriedade Industrial, é de que a por determinação legal as partes intee comércio, torna-se necessário admiArt. 50 Esta Portaria entrará em finalidade dos artigos prevalece sôbre grantes dos mesmos. Em outras só se
Éi r -SC o regime de "Marcas de Ser- vigor a partir de 1° de janeiro de a sua matéria prima, tan to q ue, como incluem acessórios.
viço*';
sempre determina a Lia, só se classifica
1 967.
15 — Antes de definir, para efeito
pa la matéria isr•- iiria artigo não incluivel
Considerando que as presentes norde classificação nos tennos cio Código.
Rio de Janeiro, em lo de novembro e m outros classes.
usas servem de' base à homogeneidade de 1966. — Luiz Róberto Silçado Can,
o que se deve entender nor tais ex9 — Como finalidade dás artigos pressões, cabe advertir ..ore. na discride critérios para ti.a melhor classifica- dieta, Diretor-Geral.
ara efeito de classS9zação. entende-se minação dos artigos, nãO se
deve ad.
dos

e
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- As 'Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
jornais, diariamente, até às
.
15 floro-.
•- As reclamações pertinea..
t(.•:, à inatria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas - par
escrito. à Seção de Redução,
das 11 ásif horas, no máximo até 72 horas após a - saída
(10.5 órgãos oficiais.
- os originais deverão ser
dactilografados e au(en(icados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
-- Excetuadas as para o
exterior„ que serão sempre
e'inuais, as assinaturas poder-1
se-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou 'LM
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- As Repartições PúbLeas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soll.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta0
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da aso.
sina tu ra.
O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condirão
no ato da as,
sinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda ()pulsa,
acrescido de Cr$ .5 se (I() mesmo ano, e de Cr. 10 por ano
decorrido,

EXPEPIENTE
CEPARTAW,NTO ia WIP . RIENSIII l'!ACIWN1AL.
DIRETOR ETFAL

ALFERTO DE GRITO PEREIRA
CHEFD oo st.FF`ivico oe ~MACACÕES

CliGFE DA

MUR LO FERRERA LVES

FLORIANO GUIMARÂES

GeçÂo 41E RED.AÇ.
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de out,doloado do oxpodlento do Doportamon•A
Wou , o •lo . do P•oprlodado Induotelai do Minlat6r4o

do Indúotrilo o Comércio

Ofrp . ttt maoir;; s co C: f3.81tErtnnto de tmsri asa Na c .ons

A RSfNATIJRA;
nr.PNIIT:OES 1'; 1 ) .xlt*I'l(TLAPE3 1

FrNC1ON.illins

Capital e mie,', ai':
Capital e Interior:
Semestre
. Cr$ 6 000 ..5"mestre .
. Cr$
Ano •„ .
. . Cr 12 000 Ano • . • . . Cr
(MO.
Exterior:
Exterior:
Ci
13.000 Anu
- As assinaturas vencidas 4m,
• •e.•
poaerão ser suspensas seta
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro? o mês e O sinantes providenciar a res..
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com anteA fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço continuidade no receb.:mento (30) dias.

mitir o uso da palavra 'peças" que, te modificados” para efeito el s limpeza, siderada como exemplificativa, a .ex- tões, etc. de uso em escritórios. Tais
clemasiaciameisse s aga, ' dado pode sig- conservação ou transporte, e não trans- press:o "de metal, de Adro e de ma- artigos incluem-se na classe 38 onde
formados em produtos acabados, pais
que figura no Texto .desta dl- cabe tôda a sorte de papéis exceto os
2:Wh:ar pal-e• c•-• rno uc,.serio.
da classe 16 (para forrar casas), da
16 — Como partes integrantes de estes são da classe 78 ou de outras, : tima .
25 — Na classe 11, a expressão classe 44 (papel cortado para cigarro)
aualquer artigo, entendemos: a) seus E a restrição "não itri al los em outras
elementos estruturais, como chassis de classes", nesta mesma classe, indica não "cutelaria em geral" não significa tôda Ie 49 (como. confetti e serpentina ) , além
automóvel, varetas de guarda-chuva, ar- pi stens. —ri a c ai os pro aitaS raie. mes- e qualquer cutelaria, mas cutelaria sem de outros incluídos expressamente em
eabouço de máquinas etc.: b) peças mo em bruto, tenham c:asse própria, uso especial consignado na Classifica- i outras classes, como, por exemplo, os
de uso exclusivo nc artigo caie se clas- corno raizes alimenti :as da classe 41, ção, com as das classes 10, 18. 48, etc. da classe 32.
Também pertencem à classe 11 quais30 — A propósito de papeis, cabe
sifica e sem os quais o maano estaria sementes da classe 4 Ç. etc.
tacompleto, ainda que não sejam indis21 — Para efeito de classificação quer espécies de ferramentas, indepen- esclarecer que na classe 38 incluem-se
pensáveis ao seu funcio nniento. come , nos termos do Código da Propriedade dentemente da matéria vima, salvo os que, mesmo contendo linhas timbres,
calotas. câmaras de ar e pneus de riu, Industrial, consideração como Máquiaa quando partes de máquinas ou uso es- traços, indi cações e dizer 2s orientadoSomáveis.
o artigo que tem por fim fabricar al- pecial especificado era outras classes, res, são considerados "em branco". pois
17 — Por acessósios entendemos ar- i grua produto, alterá-lo, beneficiá-lo ou como, por exemplo, as da classe 10. se destinam a serem escritos ou preeneigos usados era os ros. mas, indepen- transforma-10 em outro; produzir fôrça
26 — Na classe 12 só se incluem chidos: pertencendo à classe 12 5-penas
as publicações como as que são citadas
dentes destes e sem derss fazer ps.c.te ou movimento; ou executar diretamente miudezas de armarinho" excluidas
necessariamente, corno ac achoados, es- algum trabalho industrial; e como Apa- da classe 13 e de outras classes, As- no texto l egal ( jornais e revistas) seja
pelhos e aparelhos, ass 'm como caixas, relho aquele que proporcione benefícios sim, dedais de ouro, por exemplo, não em forma de fôlhas seja como livros,
coberturas, etc.
I visuais, acústicos, etc., ou preste ser- são da clase 12 mas artigos de joa- mas que se destinam a serem lidos. E
isso, independentemente dos caracteres
18 Considerando que e objetivo viços para trabalhos de observação. llieria da classe 13.
em que são impressos, isto e quer no
informação,
seleção,
marcação,
cálculo,
I
primordial da classitasação e reunir ar27 — Na classe 13, alias, devem
usual, quer no Braille". ou
Riços iguais ou semelhar tua, os pi a- registro, reprodução, filtragem, desin- figurar quaisquer artigos de metal pre- alfabeto
dutos afins devem ser agrupados sem- fecção, limpeza, medição, tc., median- cioso, semi-precioso ou imitaaão, desde ainda em notas musicais.
31 — Ainda com refer:ascia a papel
pre que possível nas mesmas classes. te fornecimento de luz, som, calor, si- que usados como adôrnos, isto é, desde
desde que o texto legal o ?ermita. As-! nais, etc.
que sejam jóias de uso pessoal ou não, excluído expressamente da "lasse 44
sim, por exemplo, incluimas na classel 22 — Na classe 6 só incluem máqui- mas não pertencentes a outras classes, no texto legal, cabe esclarecer que se
rmaisquer artigos de boi- acha não nas industriais ou profissionais e fer- como é o caso de estatuetas, por exem- trata de papel em bobina ou em resma,
pertencentes a moas classes. inclusive ramentas mecânicas, além das respecti- plo, expressamente incluidas lia clas- e não o papelinho já cortado e que
como a palha cortada para cigarro, é
de borracha simética, uma vPz que a' vz.s partes integrantes, exceto as agrí- se 25.
de uso e x lusivo dos furnant6 e se
se refere a borracha ae modo gene- colas, as hospitalares e as 'de escritó28 — Pertencendo à classe 16 os
rico e não a borracha natural apenas. rio; 'incluindo-se na classe 8 as peque- produtos de uso exclusivo ein constru- vende emi tabacarias.
- Conforme se els -lua do teor da nas máquinas de uso caseiro que se ção e adôrno de prédios, inclusive call 32 — Na classe 36, irai:umas:. .ipeIr% nsi classe 1, sé cabxr substancias considerara aparelhos de "uso comum". c até papel para forar casa, também nas vestuários (inclusive de esporte),
cl uimicas e prepasa.:ões químicas (era I 23 — Por máquinas agrícolas, da nela incluímos tintas rara paredes e mas nãõ partes de vestuáTio como suaalsidas as c lasses 2 e 3); e na classe 4 classe 7, entende-se as que executam muros: mas não vernizes, por exemplo, dores para vestidos e ench'mcnios para
aia-Is:macias em bruto .ou parcialmente trabalho diretamente no campo e nas que não são de uso exclusivo em cons- patetis, nem acessórios de vestuário,
Irec:ariidas. Em race do exposto s do plantações e não as de indústrias pa- truções. Igualmente madeiras., pedras, corno bôfsas para senhoris ou eques.
e(-sa reiaavo à classe 23, é nesta- glie' ralelas, como as que beneficiam ou se- ferros, areia, etc., só oerlencera à clas- Se o Ici.T • sador pretend-sse deixsr os
se In ;aliem os produtos acabados els lecionam cereais, por exemplo.
se 16 quando transformados em artigos ac,essórios de vestuário n: classe 36,
oritmin animal, vegstal e . minero, _não
de uso exclusivo em consf sução. como
giert‘enccntes a outTas classes, assim c)-1 24 — A exclusãO de artigos da classe tacos, portas, lates, tijolos, paredes, etc. p ão teria criado classe espe,: i at nora
bengalas e guarda-chuvas. P or outro
40
nos
textos
das
classes
10
e
17
mosmo os artefatos de produtos químicos
tra-nos que quaisquer espécies de mó29 — A expressa exclusão de -arti- lado.. a inclusão ' de leaues ai slasse
g l I P aão tenham ^lasse própria.
2.) — Pôr outro lado, no tacto da veis pertencem à classe 40, inclusive go da classe 38 no texto da classe 17 '36 abriria essa, por a fi aidsda para
4, a expressar. "Parcislmente Prea os hospitalares e os de uso em escri- significa não pertencerem a esta os pa- ventarei': a e abanos: e a de :Sisas,
psra.los' sasnifica "apenas ligairamen- tórios. Por outro lado deve ser coo- péis, fichas, cadernos, formulários, cor- para artigos que lhes sã') semelhantes,
1
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'como carteiras, pastas, e até mesmo bói- nados artigos afica, mas não "Arte.'atos ser limitada à especifican -da respecasas usadas para compras.
de madeira que pode signittcar tam . tiva natureza.
33 — Pelo critério estabelecido no caixotes como palitos.
IV — Se o artigo a marcar é es41 — Nas classe 33 só cabem Titulas- pecialidade ou preparado farmacêutica.
Item IX e tendo em vista que na classe
48 Incluem-se sem restrição, "artigos de Estabelecimentos 'e assim mesmo só será necessário como determina a lei
de toucador', pertencem a esta classe os de emprêsas não fabris ou comer- expressamente, desclarar-se a aplicação
' cutelaria de uso em toucador, como ciais. Considerando, entrecanto, que a terapêutica.
i tesourinhas para unhas, navalhas e lâ- Insígnia é uma modalidade de Titulo
minas, assim como aparelhos com idên- para distinguir atividades, admite-se o
Classe 4
tica aplicação, sejam manuais ou elé- registro de Insígnia na referida classe.
tricos.
42 — Considerando que o Artigo 93 Substâncias de origem' animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente
34 — Entretanto, .já não se pode do C. P. I. admite a existência de
preparadas e não incluídas em outras
aplicar o mesmo critério para outros marca para distinguir atividades, e que
classes.
artigos se a Lei não o permite, como, esta, para ter proteção de âmbito napor exemplo, as enceradeiras, que de- cional, não pode ser suprida pela mInstruções relativas à classe:
vem ser incluídas na classe 8, como signia- comercial de proteção restrita,
I — A restrição de texto legal refeaparelhos, embora tenham finalidade se- admitir-se-á o registro de "marcas de
melhante à dos escomões da classe 29. serviço" que passam a incluir-se na rente à classe 4, mostra-nos que mesmo
em bruto ou parcialmente preparado,
E, que nesta, por determinação legal. Cl. 50:
não são desta classe os que Re incluam
só cabem "escovas comuns' (exceto de
em outras, como por exemplo, plantas
outras classes) além de espanadores e Classificação de artigos, e produtos
medicinais (classes 2 e 3), metais (ela;
(Instruções)
vassouras.
se 5), peles e couros (classe 35), saí35 — Fibras em geral pertencem à
zes . e outros vegetais alimentícios (clasRio, 23 de novembro de 1966
classe 4. Mas não os fios para tecese 41), fumo (classe 44), sementes e
lagem que são, por determinação legal,
flores (classe 45) e carvão (classe
Classe 1
da classe 22. Paralelamente, a expres47).
são "e outras fibras" que se lê no texto Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e
II — Pedras preciosas são da classe
da classe 24, significa "e outras libras
nas análises químicas. Substâncias e 4, só quando em bruto 'ou parcialmente
semelhantes" ou, em palavras equivapreparações químicas anti-corrosivas trabalhadas; sendo da classe 13 quando
lentes, "outros fios de tecelagem" dilapidadas.
e anti-oxidantes.
versos das fibras a que se refere à
classe 27, onde a expressão "de palha
Instruções relativas à classe:
III — Na classe 4 só se incluem
•ou fibra" deve ser compreendida como
substâncias em bruto ou parcialmente
I
-Na
classe
1
incluem-se
quais"de palha ou fibra semelhante".
quer produtos químicos, simples ou com- preparadas, isto é, em estada natural, ou
36 — Para efeito de classificação postos (inclusive anti-corrosivos e an- apenas submetidas a ligeiro tratamento
nos termos do Código da Propriedade tl-oxidantes), exceto apenas os de uso de purificação ou limpeza, para fim de
conservação ou transporte; mas não
Industrial, considera-se a caça e a pes- exclusivo nas classes 2 e 3.
produtos acabados que, não incluídos
ca como esporte. Excluem-se da classe
II Na discriminação dos artigos em outras classes, pertencem à classe
49 todos os vestuários (além de artigos
que tenham classe própria, como armas desta classe admite-se o uso de expres- 28, como borracha, gesso, celulóide, etc.
e explosivos), mas não os artigos que sões que signifiquem determinada espéClasse 5
são elementos do próprio esporte, ou cie de produto, seja pela designação de
•
protetores de. uso exclusivo em esporte sua natureza (ácido, sulfatos ,etc.), secomo luvas para box, tornozeleiras, etc. ja pela declaração de sua utilidade (an- Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas irAtistr:as
Também pertencem à classe 49 bilhetes ti-corrosivos, fixadores, etc.). ou ainda
de loteria, tômbolas e similares, por pela indicação de sua aplicação indusInstruções relativas à classe:
trial (para fotografias, para fabricaserem jogos.
I — Na classe 5 incluem-se todos os
ção de tecidos, etc.).
37 Relativamente aos produtos que
III — Tendo em vista afinidade en- metais em bruto ou parcialmente trase classificam pela matéria prima, quan- tre certos produtos desta classe com si- balhados, isto é, ainda não transfor• o fabricados de diversas matérias, a milares das classes 2 e 3, as buscas mados em quaisquer artefatos.
classificação se fará sempre pela pre- de .anterioridade poderão abranger as
II — Os metais incluídos nesta classe
dominante. Assim, mala de couro, por três classes.
podem ser em suas formas originais, ou
exemplo, será da classe 35, mesmo tenClasse 2
em barras, em chapas, em lingotes, em
do fôro de pano e guarnições de memassa, em pó, em vergalhões, corrugatal.
Substâncias e preparações químicas usa- dos, estampados, forjados, modelados,
das
na
agricultura,
na
horticultura,
38 — Artigos há que podem pertenlaminados, galvanizados, polidos, torna veterinária e para fins sanitários. neados, etc.; em ligas e como soldas.
cer a Avessas classes seja por terem
aplicações várias (como água oxigeInstruções relativas à classe:
III -- Na discriminação dos metais
nada, que pode ser das classes -1, 2,
I
—
Quaisquer produtos químicos e da classe 5, não se deve usar expres3, 46. 48). seja em virtude do material
de que é feito, quando a classificação preparações que tenham aplicação na sões que possam significar artefatos
agricultura, na horticultura, na veteri- acabados, como "barras de metal", que
é pela matéria prima.
nária e para fins sanitários, são da deve ser substituída por "metal em
• 39 — Na classificação dos produtos classe 2.
barras".
é necessário considerar a utilidade real
Classe 6
II — Dada a afinidade existente
• sôbre o uso ocasional: Definida como entre certos produtos desta classe e seus
veiculo o que nos serve pa sa tratam:na tar similares das classes 1 e 3, as buscas Máquinas e suas partes integrantes, não
pessoas ou cargas, incluímos na classe de anterioridade poderão abranger as
incluídas nas classes 7, 10, 17
21 os elevadores, apesar de sua afini- três classes.
dade com guindastes da classe 6; mas
Instruções relativas à classe:
III — A discriminação dos artigos
não velocípedes que as crianças usam na classe 2 pode limitar-e à especificacomo brinquedos e se vendem em casas ção de sua natureza.
I — Considera-se como máquinas os
de. brinquedos. Por outro lado, um
artigos que têm por fim: a) Produzir
Classe 3
caminhão será sempre tal, mesmo que
fôrça e movimento; b) Fabricar protenha um guindaste; mas 'este será sem- Substâncias químicas, produtos e pre- dutos, alterá-los, beneficiá-los ou transpre guindaste, embora 'montado sôbre
parados para serem asados na medi- formá-los em outros; c) Executar algum
rodas.
trabalho.
cina ou na farmácia.'
II — Nesta classe, entretanto, só sê
Instruções relativas à classe:
40 — A discriminação dos produtos
gol errigida no Código a fita da que não; I — Quaisquer produtos químicos e incluem máquinas industriais, excluinse concedesse proteção para artigos to-1 preparações que tenham aplicação na do-se as agrícolas (classe 7), as de uso
talmente diversos dos que realmente in- medicina e na farmácia são da clas- em medicina (classe 10) e as de uso
em escritório (classe 17) assim rosno
' tenessam ao requerente, embora incluí- se 3.
as máquinas de uso doméstico, também
dos na mesma classe. Ass:m, o uso de
II — Dada a afinidade existente anexpressas genéricas só sarn permitido ue produtos desta classe e alguns das consideradas "aparelhos de uso comum"
.quando elas significarem restrição e não classes 1 e 2, as buscas de anteriorida- da classe 8.
III — Quaisquer motores (exceto os
generalização. Admitir-se-á, portanto, des poderão abranger as . três classes.
palavras corno "lacticínios", por exem— A discriminação dos produtos da classe 7 e 10). inclusive os de apaplo, oue restringe o pedido a determi- oficinais que se pretende proteger poW. relhos elétricos, incluem-se na classe 6.
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ni --Máquinas de costura, visto
executarem trabalho profissional também pertencem à classe 5.
V — A discriminação das máquinas
da classe 6 pode ser feita por designação sintética (dínamos, guindastes
etc.) ou por designação analítica (p.f.
quinas para obtenção de eletriciè,"Ma
máquinas para levantar volumes eta
VI — Admite-se outrossim, a din.
criminação pela indicação da indicação da indústria em que .as
máquinas são usadas, cc,rnu máquinas para fabricação decalçados, de tecidos, etc.
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes. Grandes instrumecCos agrícolas, inclusive tratores.
Instruções relativos à classe
1 — Para efeito de classificação nos térrnos do CPI entenda-se
como máquinas e instrumentos
agrícolas apenas os que executam
trabalhos diretamente no solo, no
sub-solo e nas plantações.
li — Máquinas de indústrias
p:,,ralelas, (como para beneficiar
cereais enfardar feno, gramar
nho, etc.) são da classe 6.
III — Pequenas ferramentas
agrícolas (como pá, enxada, ancinhos de jardim, etc.) são da
classe 11, pois na classe 7, só se
incluem ferramentas mecânicas
com suas partes integrantes e
grande
s instrumentos agrícolas.
•
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aparelhos
de uso comum, instrumentos e
aparelhos didáticos, moldes de
tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes,
etc.), aparelhos fotográficos, máq
quinas falantes,etc., discos gravados, e filmes revelados.

Instruções relativaã à classe
1 — Considera-se aparelho da
viços visuais, acústicos, etc. ots
fornece indicações para trabalhos
de observação, reprodução, inforclasse 8 o artigp,, que presta ser-

mação seleção, mareação, cálculo,
registro, re p rodução, filtragem,
desinfeção, limpeza, medição, etc.
II — Os aparelhos de uso exclusivo em medicina são da classe 10 e, aos de uso em escritório
da classe 17,
III — Pequenas máquinas daí
uso caseiro são da classe 8, considerando-se as mesmas comei
aparelhos "de uso comum",

Classe 9
in strumentos musicais ë suaã
partes int eg rantes, exceto máqui-i
nas falantes.
Instruções relativas à classe
I— Só as partes integrantes dog
instrumentos musicais se incluenã
com êstes na classe 9, e não acessórios como caixas para guard&
los, etc.
II — Nesta classe os artigos de,
vem ser discriminados ou pelo
menos especificados quanto à nad
tureza (ex : instrumentos mus!.
cais de sôpro. instrumentos inwi
sicais -de _cordas, etc.).
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Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina,
a arte dentária, a cirurgia e a
higi.ne , exceto os incluídos na
classe 34; Máquinas, aparelhos e
Instalações hospitalares, de expurgo e fins análogos, existe° móveis
da classe 40.
I

Instruções relativas à classe

-- A expressão higiene no texto relativo à classe 10, tem o sentido de proteção da sauae e da
vida. Assim, as máscaras e as roupas usadas pelos trabalhadores
contra gazes e poeiras, ou pelos
h-unheiros contra o lógo e gazes,
assim como as usadas pelos pintores e soldadores ou pelos escafandristas, incluem-se nesta classe, juntamente com as usadas em
hospitais. Tal critério ires. aliás,
a vantagem de reunir numa mesma classe artigos similares.
11 — A expressão "exceto móveis da classe 40", no mesmo texto, significa exclusão de todos os
móveis, inclusive os ditos hospitalares (mesas, camas, armários,
cadeiras, etc.) que, mesmo de tipo
especial para comodidades dos enfèrmos, incluem-se na classe 40,
onde também incluiremos cadeiras para paralíticos, para dentista,
rixa bardeis°, etc.
III — atelaria cirúrgica (tesouras clinicas, facas cirúrgicas, etc.)
Incluem-se na classe 10 (apesar
de teor da classe 11, que se refere
a "cutelaria em geral"), vista a
amplitude dada aos artigos da
classe 10, e da qual so se excluiram os das clasess 34 e 40. E também porque, no texto da classe 11,
a expressão "cutelaria em geral"
não significa "tôda e qualquer
cutelaria", mas a cutelara sem uso
especificado, como ocorre com a
que se inclui nas classes 6, 7, 10,
17, 18 e 48.
IV — Na discriminação . dos artigos referentes it classe 10 não
se admitem expressões genéricas
que abranjam artigos indiscriminados (como aparelhos cirúrgicos,
instrumentos médicos, etc.). Os
produtos devem ser declarados
com precisão, admitindo-se apenas expressões genéricas restritivas que limitam a proteção a determinada espécie de artigos
(com aparelhos ortopédicos, lestrumentos óticos etc.).
Classe 11
Ferramentas de tôda espécie
(exceto quando partes de máquinas) ferragens e cutelaria em geral. Pequenos artigos de qualquer
metal guando não de outras classes
Instruções relativas à classe
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lana, mas cutelaria de uso comum
ou não especial. Por êste critério, os bisturis são da classe 10,
os punhais da . classe lb, as navalhas para barbear da casse 48, e
assim por diante.
III Na discriminação dos artigos
da classe 11 só se admite o uso
de expressões genéricas significando determinada espécie. Assim, não se aceitará apenas . a palavra "ferramentas" mas tolerarse-á a expresso "ferramentas
para podar.
Classe 12
•
Botões e alfinetes comuns, fechos corrediços e demais miudezas de armarinho não incluídas
nas classes 13, 22, 24 á 48.
Instruções relativas à classe
— A expressão "bijouterias"
não deve ser usada nos exemplares. Cabe discriminação, pois
pode significar artigos de diversas
classes.
— A restrição final do texto
legal exige que os artigos de metal precioso ou semi-precioso, sejam considerados de joalheria, da
classe 13.
'Classe 13
Joalheria e artigos de metais
preciosos, semi-preciosos e suas
imitações, usados como adornos
e não incluídos em outras classes; pedras preciosas e suas imitações.
Instruções relativas à classe
I — Não se usa nos exemplares a expressão "bijouterias" pois
elas devem ser discriminadas,
sendo da classe 13 apenas as jóias.
II — Na classe 13 incluem-se
quaisquer jóias, de uso pessoal
ou não.
111 — Sê se excluem da classe 13
os artigos de joalheria pertencentes a outras classes, como relógios
(classe 8), estatuetas (classe número 25, etc.)
Classe 14
Vidro, cristal e seus artefatos
não incluídos em outras classes.
Instruções relativas à classe
I — Na classe 14 incluem-se vidro e cristal em qualquer estado
e sob qualquer forma, assin: como
os respectivos artefatos não de
outras classes, isto é, que não tenham classe própria tendo em
vista sua finalidade.
II — Na discriminação dos artigos, só se admite generalização
que restrinja os artigos a determinada espécie, como "louça de vidro paar nefeição, etc.
Classe 15
Artefatos de cerâniiea (porcelana, faiança, louça vidrada e outros), para uso caseiro, adôrno,
fins artísticos e industriais, instalações sanitárias não incluídas
era outras classes.

1 -- Além de ferramentas co'nuns (exceto quando partes de
máquinas) incluem-se na classe. 11
InstruçÕes relativas h, classe
todos os artigos de qualquer metal
não pertenceees a outras classes.
I
— Pertencem a esta classe os
Assim, alicates e tesouras, por artigos
de cerâmica, eu porcelaexemplo, não significarão alicates e tesourinhas para unhas da na, finança, louça vidrada, barro
similares, não incluiveis em ouclasse 48, ou para cirurgia da elas- eiras
classes. Assim, acessórios de
e 10, etc.
s
11 — A eereesseo cutelaria em material elétrico, embora de por'geras no texto legal da classe 11, celana, são da classe 8, estatuetas
não significa tôda equalquer cute- da classe 25, etc.
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iii — Armas, mesmo as usadas
no esporte, são da classe 18, inclusive, espingardas e revólveres,
IV — Só floretes para esgrima
e arco e flexa para tiro ao alvo,
por serem armas, mas de riso exclusivo no esporte, incluem se na
classe 4'J.
'Classe 19
Animais vivias inclusive aves,
Classe 16
ovos em geral, inclusive do bicho
Material exclusivair ente para da seda.
construção e adôrno de prédios,
Instruções relativas à classe
estradas, etc., como cimento, azu- •
iejos, ladrilhos, telhas, portas, jaI — Na classe 41 só se incluem
nelas, etc., não incluindos em ouovos quando preparados como
tras classes. Papel para forrar os
alimento, (isto é, cosidos ou fris
casa.
tos) o que deve ser declarado nos
cemplares.
instruções relativas à classe
II — Só os animais vivos são
da
classe 19. Assim, lesta classe
I — Na classe 16 só se incluem
incluem peixes vivas (para
artigos de uso exclusivo em cons- se
aquários) mas não os pescados
trução. Assim, cabem sesta classe para
nem qualquer
manilhas e tubos de concret ), mas caça alimentação,
animal abatido destinanão os canos comuns que são da dos aou
serem alimentos ou empaclasse 11, nem trincos e fedialhados.
duras.
III — Nesta classe é permitido
II — Incluímos na classe 16 tinuso de expressão genérica reso
tas para paredes, muros, portas tritivas
significando determinada
e janelas por . serem de uso exclu- espécie, como pássaros, galinásivo em tal aplicação da mesma
forma que na mesma classe se in- ceos, etc.
Classe 20
cluem cal e até papel tara forrar
casa, e tendo em vista que há tinPetrechos navais e aeronáuticos
tas em classes diversas conforme (salva-vidas, âncoras, cintos dg
a respectiva finalidade.
natação, bóias, paraquedas, etc.).
III — Balcões, prateleiras, vitriInstruções relativas à classe
nas, guichets e similares, incluemse na classe 16, salvo quando sob
I — Só se incluem neste classe
forma de pequenos móveis, hipótese em que pertencerão h classe os artigos de uso exclusivo em
a,* 40.
navios e aeronaves.
II — As partes estruturais de
Classe 17
navios e barcos são da classe 21,
Artigos, máquinas e instalações e suas máquinas e respectivas
para escritórios e desenho, não in- partes da classe 6.
III — Jaquetas para natação, si•
cluídos nas classes 38 e 40.
milares de bóias e salva-vidas, são
Instruções relativas à classe
da classe 20.
IV — Remos são da classe 21
1 — A restrição final do texto por serem partes integrantes de
legal desta classe refere-se ape- veículos, isto é, de botes a remo.
nas a artigos das classes 38 e 40.
Classe 21
Assim, não se incluem na classe
Veículos e suas partes integrann.' • 17 os papéis (inclusive o papel mata-borrão) nem os móveis, tes, exceto máquinas e motores.
mesmo de uso exclusivo em escriInstruções relativas à classe
tório (inclusive escrivanitires e
estantes).
I — Veículos para efeito de
II — Papel carbono e papel classificação nos termos do CPI,
stencil, são entretanto da classe 17 é o artigo que nos serve como
porque neles o papel nada mais melo de transporte, pessoal ou de
é do que continente deartigos des- carga, terrestre, aéreo ou marita classe: o carbono (que é tinta)
e o stencil. É o que ocorre com
II — A inclusão de tratores agrípapel mata-mosca da classe 2.
colas na classe 7, determina exIII — Arquivos, cofres e fichá- pressamente na lei nãa impede
rios sito instalações da classe ,17, (mas antes faz supor) a dos tran.... não balcões, prateleiras, vi- tores não agrícolas na classe 21.
trines e similares, que se incluem Se o legislador os admitisse na
na classe 16 quando cpnstruções, classe 6, certamente também haou na classe 40 quando meros \ eria tal restrição no texto legal,
móveis.
III — Não se deve considerar
Classe 18
como veículos da classe 21 os caiArmas, munições de guerra e rinhos — berço nem os carrinhos
caça. Explosivos, fogos de arti- para máquinas de escritório, pois
fícios.
se trata de móveis (berços com
rodas e mesinhas com melas) da
Instruções 'relativas 0 classe
classe 40.
IV — Velocípedes, patins, patiI — Nesta classe se incluem netes, assim como automóveis e
quaisquer armas, mas neto partes carrinhos para crianças devem
integrantes, como caries para ca- ser incluídos na classe 49 como
nhões, etc.
Ii — A exemplo do que ocorre brinquedos.
V-- Exceto máquinss e motocom navios de guerra, tanques são
velculos da classe 21, embora ar- res, incluem-se na classe 21 as
mados com canhões da classe 18. partes estruturais e os astigos que

II — São instalações sanitárias
'da classe 15, banheiras, pias, vasos, "bidets", etc., mas na o canos
e similares da classe 16
— Na discrinn nas5o dos ertigos desta classe, só se admite
generalização que Os .restrinja a
determinada espécie, cerrei "louça de porcelana para rereição" etc.
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se usam apenas em Veículos como,
por exemplo, calotas de automóveis.
VI -- Não são ' da classe 21 os'
acessórios de veículos, isto• é, os
artigos usados ocasiona lmente em
Veículos e que possam ter outras
aplicações, como por exemplo, os
espelhos.
VII — Sievadores e escadas rolantes permanecem, por serem
meio de transporte na classe 21,
embora tenham analogia com os
guindastes da classe 6. •
VIII — Na discriminação dos
artigos da classe 21 admitem-se
expressões 'genéricas significando
restrição a* determinada espécie,
como por exemploi Bicicletas e
suas partes integrantes, "sem 'necessidade de declarar estar uma
por uma. •
Classe 22
Fios em geral para tecelagem e
Para uso comum. Linhas de costura, para bordar, para tricotagetn, etc. (exceto barbante)
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pertencem à classe 49, bandeiras itos de substâncias - químicas não in- 'almente fotografias e desenhos,. corne
ocorre com jornais,.livros e pro,ipecsão . da classe. 25, e assim por cluidos. em outras classes.
Instruções reletiv asalc
3 tos de propaganda.
diante.
II — A expressão "impressos" por
Planeia nesta . classe não
Instruções relativas à clave
ter sentido amplo e ambí guo, não
é o tecició (classe' 231 mas. - um
pode substituir a discriminacão clos
artefato' dêste , que, quando QuiI — Substâncias e preparações quí- artigos nesta classe.
micamente preParada, inciui-se na micas' pertencem à classe I,. incluin,
Classe 33
do-se porém, na classe 28, ei artefaclasse, 46.
de substâncias de uso nas 'zndtis- Títulos de estabelecimento de ativi. IV — Elásticos para vestuários tos
e ' não de outras classes.
dades não comerciais (escolas, cluincluem-se na classe 24 por se- trias
ly s, teatros, etc.); e 011i;r9:3 que não
rem artefatos de pano, embora II — Os Produtos de origem aniem
vegetal, ou mineral, que
se incluEm nas demais classes (lacontenham o artigo que lhe dá mal,
bruto ou parcialmente preparados vanderias, garages, etc.)
o nome.
pertencem à classe 4, incluem-se na
Instra3ões relativas à classe
V — Retalhos . de tecidos não classe 28, quando 7.ireparador .t assim
são artefatos '_da classe 24 mas o como os respectivos artefatos), ex- I — Nesta classe só se incluem típróprio tecido, pertencendo por- cetuando-se os .que tm classe pró- tulos de estabelecimento (nao capria, ou sejam meras preparações br.ndo nelas quaisquer marcas, sinais
tanto à classe 23.
VI — Na discriminação dos ar- químicas da 'classe 1.
ou frases de propaganda) e assim
Ifl — Os artigos discriminados mesmo .apenas de estabelecimentos
tigos da • classe 24 qua:quer ex- nesta
classe,
limitam-se
aos
"não
pressão genérica deve ¡Ar evitada. incluídos em outras classes". Isto é, ou empresas não comerciais ou jaMas se houver especificação do que não tenham classes próprias por brig.
II — Tendo em vista, entretanto,
artigo dispensa-se a- indicação da sua aplicação ou por sua matéria que
os estabiecimentos não comermatéria prima. Admite-se, por- ¡mima.
ciais ou' fabris também possuem intanto, expressões conto "cordões
sígnias para distinguir não o estaClasse 29
de qualquer tecido".
belecimento mas suas atividades, e
Escovas comuns (não incluídas nas destas fazer. proganda, admite-se o
Classe 25
•
classe'; 6, 11, 17 e 48), espanadores registro de insígnia nesta classe. Tal.
concessão seni burlar, a lei (pois a
Imagens e * gravuras, estátuas, .e vassouras.
insígnia é:uma modalidade de tituestatuetas, estampas, manequins e
Instruções relativaà à classe
Instruções relativas à classe
análogos. Quaisquer obras de pin- I — .Puxadores de água fazem a lo) vem suprir uma lacuna e tornar
desnecessária a inovação de "martura 'e escultura não incluídas em função de "vassouras para chão mo- cas
de serviço".
I — Nesta classe não se incluem outras classes.
lhado", cabendo sua inclusão nesta
os fios e linhas pertencentes às
III —. Quando um título incluivel
classe.
Instruções eelatinas à classe
classes 8, 10, 11 e 49, nem os arII — Nos pedidos de registro na na classe 33 abrange gêneros de cotefatos (como cadarços da clas1 — Na classe 25 incluem-se classe 29, é suficiente a transcrição mércio ou- indústria de outras claspor referência
se 24.
quaisquer estampas mesmo que de • texto legal onde os artigos já es- ses, far-se-á . sempre
a êles e a elas. Assim para tipogratão discriminados
contenham
eventuais
dizeres,.
11:2— Na discrintinação, recofia que negocie com livros far-se-á
Classe 30
menda-se a especificação de 'tatu- como na classe 32 se incluem jorreferência às classes 32 e 33; mas se
- reza do artigo ou a sita finali- nais, livros, etc., mesmo que con- Guarda-chuvas, bengalas e suas apenas executa serviços para terceiros . incluir-se-á sómente na classe
dade a fim deque fique bem ca- tenham fotografias.
partes integrantes. •
33.
racterizado o artigo a proteger,
11 — Suportes artisticos. para
Instruções relativas à classe
tanto mais que Irá fios e linhas vitrine incluem-se na classe 25
IV — Desde que a "inclusão de cutras classes subentenda o gênero de:
em outras classes.
por serem obras. artísticas e moI — Entendem - se como partes in- negócio (como editôra nas classes 32
dalidade moderna de manequins. tegrantes
Classe 23
apenas os artigos usados e 33) admite-se a declaração do gêIII — Prospecto . onierciais e exclusivamente
era bengalas e guar- nero como implícito, caso contrário
de
propaganda
em
qué
predomiTECIDOS EM GERAI,
da - chuvas. Assim, tecidos para guar- (como seria o de uma garag.in que
nem fotografias ou desenhos ca- dachuvas não d:sta classe, mas' da vende gasolina) a declaração do gêInstruções relativas à classe
bem rui -lasse • 25, mesmo com di- classe 23, pois podem ter outra apli- nero, de negócio deve ser explicita,
zeres explicativos: e sei-di. (b , clas- cação.
não bastando incluir a classe 47'.
1 Na 'classe presente iacluern- se 32 na hipótese contraria.
II — Guarda-sol de praia, nada
Classe 34
tenda
era
forma
de
se todos os tecidos em seu sentido
que
mais
é
o
IV — Letreiros (quando • não
do comum, qualquer Cai o-, seja a aparelhos luminosos da classe 8) guarda-sol, pertencendo, pois, à clas- Tapetes, cortinas e panos de assbe.lhos e pendes. Linóleos, oleados e
matéria prima, desde çue fabrica- incluem-se na classe 25 come car- se 31.
TII — A discriminação nesta clas- encerados, inclusive para instalações
do em tear.
tazes, mesmo sem desenhos, ou se pode consistir apenas no enuncia- hospitalares.
El — incluem-se nesta classe, melhor; mesmo quando ço tenham do texto legal.
além de tecidos em peças, os re- desenhos de letras formando paInstruções relativas à classe
Classe 31
talhos ou aparas de ted.:uos; mas lavras.
Tendas,
lonas,
correias
de
transClasse
26
— Independem da inatéria prinão os amictos de teci 4,s como
missão de toda espécie, cordoalna e ma Os artigos desta classe, assim
panos para mesa da : 1 a se 37, ou
Artefatos de madeira, osso ou barbante. Material de vedação e como
sua aplicação que pode ser em
flanelas para limpeza da e asse 24, marfim, não incluIdos em outras mangueira.
hospitais, em veiculos, etc.
Os quais, sendo quimicamente pre- classes.
II
—
A discriminação na presente
parados saci .1a classe 4o.
Instruções relativas à classe
classe é apenas exemplificativa, sen•
Instruções
relativas
à
classe
III •Na presente el,isse é fado aceitável nos exemplares a simcultativo especificar se a m: teria
I — Desde que tenha por finalida- ples transcrição do teor legal cia
1 Só se incluem na canse 26
prima dos tecidos ou sua aplica- artigos de madeira, osso ou mar- de a vedação, qualquer artigo cabe mesma.
Classe 35
ção: A expressão tecidos já de- fim não pertencentes a outras nesta classe, seja chapa de metal,
clara o artigo a protegei com a classes, isto é, que não possuam rõlha de cortiça, ou massa, válvulas Couros e peles preparados ou não.
.etc.
clareza exigida pelo sendo classe própria tendo em vista sua simples,
II — Inclue-se nesta classe qual- Artefatos de couros e peles não inexempl i fica I iva a discriminação finalidade.
quer espécie d elonas, cordas e bar- cluídos em outras classes,
que apresentamos.
II — Nesta classe a discrimina- bantes, mas não os artigos que, por
Instruções relativas à classe
ção deve ser feita de men() pre- aplicação específica, têm classe próClasse 24
pria, como cordas de pular da clasciso.
— As peles e os couros em bruto
Artefatos de al,godão, cânhamo,
se 49, etc.
Classe 27
ou parcialment epreparados incluemlinho, juta, seda, lã a outras fiITI — Guarda-sóis de praia incluna classe 35, não cabendo, em hibras, não incluidas nas demais Artefatos de palha ou fibra, não em-se nesta classe por serem tendas se
pótese alguma, na classe 4.
incluídas em outras classes.
C!•;SSeS.
em forma de guarda-sol.
II — As peles preparadas ou arteIV — A inclusão de pátios na fatos só são da classe 35. quando não
Instruções relativas à classe
Instruções relativas à classe
classe 31, justifica-se por see em ten- pertencem a outras classes, como a
I — Na classe 27 incluem-se arte- das manuais, embora de tecidos fi- classe 38 (artigos de vestuário), a,
(não de outras classes) de paI — Só os artefatos de fies tex- fatos
classe 34 (tapetes), e assim por dilha e de qualquer fibra não textil, nos e enfeitados.
ante.
leis (e de tecidos) pertencem petencendo
os de fios têxteis a clasClaue
32
Classe 36
à claSse 24. A expressila "e ou- ses.
•
tras fibras, no texto legal, signiII — Na discriminação dos artigos Jornais, revistas e publicações em Artigos de vestuário, de tôda sorfica" e outras fibras texteis" (ou da classe 27 não se adrhitem genera- geral. Albuns, programas tadiofôni- te, inclusive de esporte, e para crifios) semelhantes às ,iniinciadas. lizações, inclusive porque há artigoá cos. Peças teatrais e cinematográfi- anças (fraldas, cueiros, etc.).
artefatos de fibras não textels de palha ou fibra em outras clas- cas.
ses.
Instruções relativas à classe
sã,i
rlasse 27
Instruções relativas à classe
ii — Na classe 24 ió
Classe 28
incluem
os artefato-.= que não tenham clas- Artefatos e produtos acabados de I — Na classe 32 incluem-se os a 14a classe 36 incluem-se vesse io . horia Assim, esfregè.es de origem animal, vegetal e mineral não Impressos que existem paia serem li- tuários e rtigos de vestuário, mas
partes de vestuário (como sua.
pam, são da classe 16, máscaras incluídos eia outras classes; arlefa- dos, mesmo que contenham eventu- não
dores para vestidos, enchimentos
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amem paletós, etc.) nem acessórios de
vestuário (como bolsas de senhoras)
que Se classificam pela matéria prima quando não têm classe própria.
II — As expressões "macacão" e
acoaretudo" não devem ser usadaS
como designativas de artigos, pois
são marcas registradas de terceiros.
Substitua-sé por vestimentas para
trabalhadores ou roupas para operários.
II/ — Acimite-se nesta classe e eiso
de expressões genéricas — restritivas
que signifiquem determinada espécie
de artigos como calçados (sapatos,
chinelos, botas, etc.) retomas de baixo -para senhora, lingeries, e semelhantes.
Classe 37
Roupa de cama e mesa, inclusive
cobertores. Toalhas de uso pessoal,
pano de prato e análogos.

Dli'4410 OFICIAL (Seção III)

classe
InstruçÕet relativas
•
•
•
— Só se incluem na classe 39 os

Instruções relativas à classe

Novembro de 1966
Instruções relativas à classe 1\..
n
I — Na classe 48 figuram sem reSa,

I — Carteiras para fumo, cigarros
ou rapé, incluem-se nesta classe trição os artigos de toucador que se
quando artigos de fumantes e não destinam à limpeza do corpo e a&
quando invólucros dos referidos pro- embelezamento, mas não os que vial
dutos, como as carteiras de papel sam a fins curativos, pois estes cria
que são da classe 38. Papelinho, en- da classe 3.
tretanto, é da classe 44.
Pelo mesmo critério adotada,
II — Fumo sob qualquer forma in- II —
relação à, classe 10, tesouras e'
clui-se nesta classe, seja em palha com
cortadores de unhas, assim como na-1
ou em corda, picado ou em rõlo; e valhas
e lâminas para barba, tamaté mesmo as fedhas de fumo bruto. bém
se incluem na classe 48, não dealaveis de metal, vidro ou madeira, O texto legal refere-se a tabaco ma- vendo ser considerados como cutelaa
estofados ou na'. Colchões, traves- nufaturado ou não; e há quem Use ria da classe 11.
seiros e acolchoados para móveis. a fõlha cia bruto como fumo. E'
como certas afilhas (couve, alface, III — Barbas, bigodes, cabelos, da!
etc.) que não deixam de se incluir lios e pestanas artificiais, ou postial
Instruções relativas à classe
na classe 41, mesmo não preparadas. ças, também são da classe 48, exceto
quando artigos carnavalescos (má"l
— Na classe 40 incluem-se todos
Classe 45
caras) tendo em vista a financiada)
os móveis sejam residenciais, de escom que são usados.
critório, hospitalares ou comerciais,
independente de matéria de que são Seinentes e mudas para a agricul- IV — Máquinas e aparelhos cam,
fabricados, considerando-se como tura, horticultura e a floricultura,
Instruções relativas à ciasse
uso exclusivo em toucador incluem»
exemplificativa a expressão "de me- flõres naturais.
se na classe 48 em face do texto da;
tal, vidro ou madeira" no texto le— Toalhas higiênicas são artigos gal.
lei e do critério estabelecido de pra» 1
Instruções relativas à classe
da classe 10.
donainância da finalidade dos produa
11 — Paninhos que eolocarn em II — Bancos e mesas de cimento I — As árvores que ee incluem tos. Efetivamente se determinados,
quaisquer móveis como enfeite, espe- são construções da classe 16 e não nesta classe não são evidentemente artigos, como máquinas manuais de
cialmente sôbre mesas e também na móveis da classe 49.
as batidas ((cl 4), mas as que se cortar cabelo e de barbear pertenceu%
cozinlea, nada mais são do que "to- III — A restrição 'sob forma de transplantam.
E' algo semelhante a esta classe, não devem ser exclua>
alhinhas" e análogos dos panos de móveis", evidencia que os artigos a do que ocorre com
os animais que dos só pelo fato de serem elétricos.
prato, sendo portanto da .classe 37. que ela se refere, na hipótese con- só vivos se incluem na
classe 19.
trária
não
são
da
classe
40,
como,
III — Nesta classe só se incluem por exemplo, armações, caixas para II — Nesta classe é suficiente es- V — Lança-perfumes não são artiroupas de cama e mesa, panos e ar- rádio e televisão, discotecas, moldu- pecificar os produtos, sendo desne- gos . da classe 48 quando artigos cara
tefatos de pano, não cabendo nela, rede mostruários, prateleiras, etc.
cessário discriminar pelo nome das navaiescos, hipótese em que passeai
portanto, meros pedaços de borracha
plantas, bastando Mesmo a simples a pertencer a classe 49.
(cl. 39) ou de papel (el. 33), embo- IV — Mesas exclusivamente para transcrição do texto legal.
ra: usados para proteger mesas e col- jogos com tabuleiro incrustado, pinClasse 49
tado ou gravado para dama ou xachões.
Classe
4-6
as
de
bilhar
ou
"snooker",
IV — Guardanapos de papel, igual- drez e
Jogos de atida a espécie. Brinquemente, e que são usados também, etc.) São artigos da classe 49.
dos e passatempos; petrechos e artie
deVelas,
fósforos;
sabão
comum
V
—
Gavetas
de
escritório
cofres
como enfeites, como lenços, para empara fins exclusivamente despelatergentes. Amido anil e preparações gos
brulhar e para outros fins, não. são e fichários também não são móveis para
üvos, exceto vestuários.
a
lavanderia.
Artigo
para
conda
classe,
40,.
mas
instalações
da
clasartigos da classe 37 asas da classe
servar e polir.
se 17.
38.
Instruções relativas à classe
Classe 41
V — A discriminação dos artigos
Instruções relativas à classe
nesta classe é exemplificativa, basI — Segundo o texto legal inclua
tando, nos exemplares, transcrever Substâncias alimentícias e seus
em-se na classe 49 os artigos para
preparados. Ingredientes de alimen- I — Inclusm-se nesta classe todos fins
"ipsis verbis" o texto legal.
exclusivamente desportivos. Asos artigos destinados a dar urilho em
tos. Essências alimentícias.
artigos que possam ser usados;
Classe- 38
móveis, calçados e quaisquer utensí- sim,
em esportes afio são
Instruções relativas à classe
lios, ou conservar-lhes o brilho, as- eventualmente
Papel e seus artefatos, livros não
desta classe.
impressos, etc. não incluídos nas 1 — Na; classe 41 inchasm-se quais- sim como os produtos usados pára
quer substâncias alimentícias, inclu- lavagem, lustraçao e polimento, se- II — Caça e pesca devem ser conclass:s 16, 44 e 49.
jam líquidos, óleos, massas, pastas, sideradas como esporte, embora tamsive para animais.
em pó, flocos em escamas, em tijo/oe bém, constituam profissões. Aliás,
Instruções relativas à classe
II — Mesmo em bruto on parcial- ou sob qualquer outra forma.
muitos fazem do esporte uma profis— Como se deduz do texto legal, mente preparados, os produtos alisão.
qualquer espécie de papel pertence à Mentícios (à exceção de ovos, mudas II — Flanelas, esponjas e similaclasse 38 exceto papel de forrar casa de plantas e animais vivos, que tem res, quando quimicamente prepara- III — Quaisquer armas incluem-se
(cl. 16) papel já cortado e preparado classes próprias), pertencem sem- das para fins de limpeza e polimen- na classe 18, mesmo as usadas na
para cigarros (cl. 44), e os artefatos pre a classe 41, sejam animais ou ve- to, incluem-se nesta alasse porque pesca (como arpões) e as de uso em
usados para diversão, como serpen- getais, como por exemplo raizes ali- são apenas veiculos de prodatos po- esporte (como pistolas para tiro ao
mentícias que não cabem na classe lidores. E' Por idêntico motivo que alvo) . Floretes, entretanto, não sentinas, "confetti" etc. Ml. 49) .
4, onde só há artigos não incluídos papel mata-masca pertence à classe do almas, pertencem à classe 49.
II — Não pertencem à classe 38 em outras classes.
2 e papel carbono à classe 17.
IV — Da classe 49 excluem-se caga
os artefatos de papel cabíveis em ouIII — A discriminação dos artigos pressarnente vestuários. Isso signifitras em virtude, das respectivas fina- III — Na classe 41 a discriminação que
.
apresentamos
referentes
à,
clasdos anatos deve ser precisa, admi- se 46 é ex:mplificativa, admitindo-se ca que mesmo os vestuários para eslidade.
portes são da classe 36. Só os acesIII — A expressão "impressos" tindo-se porém expressões genéricas nos
exemplares o enunciado da clas- sórios usados como elemento do esdeve ser evitada por ter sentido am- que os restrinjam a datermiaada es- se no
texto legal.
porte (caneleiras, luvas de oo:e, etc.)
pla e ambíguo, sendo da classe 38 pécie, como laticínios, legumes, gorou como protetor para qualquer paros papeis para serem escritos, (em- duras alimentícias e similares.
Classe 47
te do corpo usado em esporte (MU°
bora contenha pautas, timbres ou
Classe 42
caras e coletes para esgrima., jue..
quaisquer indicações) como papel allubrifIcantes e subs- Iheir: •.1rnozeleira, etc.) u âo
maço pautado, cadernos escolares, li- Bebidas alcoólicas e fermentadas, Combustíveis,
tâncias e produtos destinados a ilu- classe
.
vros de contabilidade, duplicatas, fa- não incha:das na classe 3.
minação e ao aquecimento.
turas, etc.
V — ailhelas de loteia, trimixilas
Instruções relativas a classe
e rifas são jogos e devem permaneIV — Fichas de papel ou cartolina 1 — Vinhos, licores, etc. medieiInstruções relat ivas à classe
cer na classe 49.
para uso em escritórios, assim corno 'riais
são
da
classe
3.
mata-borrão, também pertencem à
Óleos em. bruto ou parcial- • VI — Bicicleta, mesmo para cri1
—
classe 28 — pois são expressamente
mente preparados são da classe 4. sinas, é inículo, pois é um meio de
Classe 43
excluídos da classe 17 no texto leSão os já preparados para aqueci- trs.nsnorte da classe 21, mas não O
gal.
lubrificação ou iluminação velocípede que, como os automóveis
V — Papel carbono e papel e sten- Refrescos e águas naturais e arti- mento,
de criança, servem apenas como
di", são artigo da classe 17 pois ma- ficiais, usadas como bebidas, não in- pertencem à classe 47.
II — Na discriminação dos produ- brinquedcs, incluindo-se na classe 49.
tes o papel só figura como veículo cluídas na classe 3.
tos desta classe, admite-se o uso de VII — Remos não se incluem na
ou continente de artigos de escritóInfefruções relativas à classe
expressões genéricas, desde que os classe 49 porque devem ser considerio. E' o eue ocorre, também, com
restrinjam
a determinada espécie, rados corno partes de botes a remo
paps.1 mata-borrão pertencente à
como
lubrificantes, combustíveis, etc., e, portanto, da classe 21.
classe 2.
I — Aguas medicinais não naturais
independentemente de matéria puma VIII — Ceinfetes, serpentinas e
VI -- Toalhas, lençóis, guardana- são da classe 3.
pos e lenços de papel são da classe II — A discriminação nesta classe e da forma em que se apresentam. lança-perfumes
usadas em eestejos
33 pois não passam de pedaços de é exemplificativa, podendo ser usacarnavalescos são artiges apenas papapel, que podem ser usados nos fins do, nos exemplares, o texto legal conClasse 48
ra div :reão e, portanto, pertencem
forme consta, no Código.
Indicados ou não.
à classe 99.
Perfumarias,
cosméticos,
dentifdClasse 39
Classe 44
cios. sabonetes e preparados para o Rio, 23 de novembro de 1366. —
Artefatos de borracha e de guta Tabaco manuiaturado ou não. Ar- cabelo. Artigos de toucador e esco- Assinei e encerrei 39 laudas de erNilton Alvint Xavier —
percha não incluídos em outras das- figos para .fumantes exceto papel vas para os dentes, unhas, cabelo e ediente.
Diretor do a Documentat.a'o.
(Classe 38) .
rse .
roupa.
artefatos de, barracha não incluieeis
em outras classes tendo em vista a
respectiva finalidade, como borracha
para desenho da classe 17, etc.
II — Lençóis e toalhas de borracha
são da classe 39 e não da classe 37
onde só calegan • roupas de cama e
masa
Classe 40
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craálogos. edições Impressas. folhetos, • nano n.° 751.741 de 27-5-66
Tênno n.9 751.734, de 27-5-66
B M Utilidades Para o Lar Ltda.
dade, programas radiofônicos e rádir
(Prorrogação)
Guanabara
Casa de Carnes "Cruz de Malta" Ltda. .eltvisionados, peças teatrais e cineram.
gráficas e programas circens.,s
São Paulo
nano n.° 751.738, de 27-5-66
PRORROGAÇÃO
Fábrica Dowal S. A. Calçados e Artigos Para Esporte
Paraná

CRUZ BE EIA VULPAR
" IND.

BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Carnes frigorificadas
Térmo nal 751.735, de 27-5-66
Confecções Mesura Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. olpargatas. anáguas, blusas,
boras, botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas, cara.
placas. casacão, coletes, capas, chales.
cachecols. calçados, chapéus. cintos.
cintas. combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominas, acharpes. fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de angarie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantas. meias.
malas. mantas. mandrião, Mantilhas, paletós. pala- penhoar, pulover. pelerinas.
peugas. pouches. polainas. pijamas. punhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roipao. sobretudos.
suspensórios, saldas debanho, sandálias
susteres. shorts. sungas. stolas ou slack.s
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos
Térmo n.° 751.736, de 27-5-66
Documental Produções Cinematográficas Ltda.
São Paulo

Classe 40
Artigos da classe
Indústria Brasileira
imo na 751.743, de 27-5-66
Niasi S. A. Artigos Para Cabeleireiros
Classe 36
•
e Perfumarias
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalho'
VPII tais. alpargatas, anáguas. blusas.
notas. botinas. b l usões. boinas, baba.
louros. bonés. capacetes. cartolas, cara'ouças. caaacão, coletes, capas, chales.
:achecols. calçados, chapéus. cintos.
antas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, salIndústria. Brasileira
:as. camisas, camisolas. camisetas.
-iir(15. ceroulas, colarinhos cueiros
Classe 48
mias, casacos. chinelos. dominas. echar- Para distinguir: Perfumes, essências. exDes. fantasias, fardas para militares, co- =Aos. água de colônia, água de touca.
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor- calor. água de beleza, água de quina.
ros. logos dt 'ingeri& jaquetas. 'aguas. .gua de rosas, água de alfazema. água
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias. para barba. loções e tônicos para Os
maiôs, mantas. mandribo, masalhas. ma . -abalos e para a pele. brilhantina. ban.
latas, palas. penhoar, pulover. pelerinas• Joana. "batons". cosméticos, tixadores
peugas, pouches. polainas. pijamas. pu- le penteados. petróleo& óleos para os
nhos, perneiras. quimonos. regalos zabelo, creve reluvenescente. cremes gorrobt de chambre. roupão. sobretudo& durosos e pomadas para limpeza da
apensarias. saidas de banho, sandálias. pele e "maguilage" depilatórios, desosuciares, shorts, sungas. stolas ou slacks dorantes. vinagre aromatico, pó de arroz
•toucas, turbantts, ternos, uniformes
e talco perfumado ou não, lápis para
e vestidos
oestana e sobranceiras. preparados para
imbeiezar cilia, e olhos, carmim para
Urino n.° 751.739, de 27-5-66
rosto e para ca. lábios. sabão e creme
Torrefação Paraíso Ltda.
Para barbear, sabão liquido perfumado
Paraná
ou não, sabonetes. dentifriclos em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
lanhos. pentes. vaporizadores de pertune. escõvas para dentes, cabelos, unhas
cillos: saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. liguidos e tijolos
InctilsiT?a Brasileira
Para o tratamento das unhas, dissol.
ventes e vernizes. removedores da cutiClasse 41
mia, glicerina perfumada para 23 cabe.
Café em grão, torrado e em pó
os e preparados para descolorir 'unhas.
nos' e pintas ou sinais artificiais. óleos
Tarmo n.° 751.740. de 27-5-66
Para a Pele
Lojas Solange Limitada
Rio de janeiro
Tarmos ns. 751.745 e 751.746, de
27-5-66
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

T SCANit"s

LOJAS SOLANGE

TRAMPOLIM DO

Bamba -Junior

cle senhoras e cie crianças. calções. calças. , camisas. Lamisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, insacos, chinelos, dominós. echar.
pes fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
ogos de 'Ingeris. jaquetas.. amuas,
luvas, ligas, lenços, mantéis. meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa.
eiós. a.taas. penhoar. pulover. palermas;
'sugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambra, roupão. sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
meteres. short sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Classe 39
Para distinguir. Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculo& artefatos de borracha Mio ia.
:lutdos sai ouras classes: Arrue:as argolas, amortecedores. assentos para caleiras, borrachas oara aros. Patentes da
cotre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para itamela batente de aorta,
ttatente de chassis, bicos para mamadei•
ma, braçadeiras. bocais. bases para te.
ietones. borrachas para carrinhos Inclu$.
criais, borracha para amortecedores,
oamhas de borracha para rédeas cochina
de motor, câmaras de ar. chupetas cor.
Iões niassiços de borracha. cabos pari
ferramentas. chuveiros. calcas de bora
racha, cila pas e centros de mesa. cor.
ias de borracha. cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos de borreths
nata freios. dedeiras. desetitupidr::s4
discos de mesa. descanso oara tatuo.
encostos, êmbolos. esguichos estradas,
espontas de . borracha em quebralacte'
Para Mn:leira& tios de borracha lisos.
fórmas de borracha. guarnições pari
móveis, guarnições de borracha para
automóveis. guarnições Para veiculo*,
lancheiras para escolares. lâminas de
borracha para degraus. listas de borra:Pie Dera !anelas e Para portas. [micta
de borracha. manoplas. -iaçanetas. oro.
retorci para para-lamas. protetores da
nara-chogues, pedal de acelerador. vem
dal de partida. Deras Para buslarallo
pratinhos. pneumáticos. Pontal de hale•
'acha para bengalas e muletas, rodas
nasaicwi. radizios. revestimentol da
borracha, rodas de borracha para mó.
veta sanfonas de vácuo. su portes dei
motor. sapa tas do pedal de breque. se•
sembaio e isoladores, suportes. semi*
pneumáticos. suportes de câmbio mie
fonas de partida, salto& solas e solados
de bortacha, surdinas de borracha pari
aplicação aos tios telegráficos e teteia.
nicas. travadores de porta. Mel"
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboradkri
de substâncias auttnicas
Teima n.° 751.758, de 27-5-1966
Fábrica de Móveis Bonsucesso Ltda,
Guanabara

Classes: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 22;
23; 25; 26; 28; 30; 34; 35; 37; 38; 39,
Classe 32
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; 48, 49 e 50
Nome para um filme cinematográfico
Titulo
Indústria Brasileir—a
Gme.
Térmo n.° 751.737, de 27-5-66
Tétano n.° 751.742, de 27-5-66
Classe 36
Cairu — Agência Difusora de PublicaB M Utilidades Para o Lar Ltda.
Pára distinguir: Artigos de vestuários
ções Ltda.
Guanabara
São Paulo
e mimas leis em geral: Agasalhos FÁBRICA DE MÓVEIS
aventais. alparqatas. anáguas. blusas
BM — UTILIDADES
botas, botinas, blusões. boinas baba
CA1I ú
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara
r
PARA O LAR LTDA.;
Classe 40
Classe 32
nuças casacão, coletes, canas. chales
Fábrica de móveis de madeira
Para distinguir almanaques, agendas
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
fórtnica
cintas, combinações, corpinhos. calças
anuários, álbuns, impressos, boletins.
NOme comercial
nt ABO

\BCNSUCESSO
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Publicação feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçfw começará
• correr o prazo de VI dias para o deferimento do pedido. Durante esse p razo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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Termo n.° 751.744, de 27-5-66
Sociedade Farmacêutica Ergo Ltda.
Uuanabara
a PRORROGAÇÃO

REGULARIN
Classe 3 Um preparado farmacêutico indicado
como regulador para senhoras

1—Termos ns. 751.747 a 751.731, de
27-5-1966
Mn g aldi-Maia (Publicidade) Ltda .
São Paulo

E3:a..t gtt a n.
Indústria BraaileirA
Classe 28

Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de •..iylon: Reclp:entes . fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetas: Argolas açucareiros.
armações para (nelas, bules, bandejas,
minhas dt plástico para sorvetes, d:scos
baias para ele tones. baldes. bacias balias, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixa de materál plástico para
bat-rias, coadores, copos, canecas, conchas. capas' para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda da ¡bicos, cartuchos coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, forembreagen de material plástico. embalagens de mateaal plástico P ara sorve
-tes.ojparb,umsde
aylon, esteiras, enfeites para automóveia, massas antaruidos. escoadores
pratos, funis, :termas para, doces. fitas
para bolsas, Sacas, guarnições quarninições pare porta-blocos, guarnições
para tquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de materiaj plástico para utensílios e eibietos.
guarnições para bolsas. garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanchelras, mantegueiras, malas
orinóls, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos.
pás de casinha, pedras* pomes artigos protetores para documentos, puxadores de agua para uso domestico,
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites roda
abas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessae, tipos de material plástico sacolas, sacos. samanhos, aasilhaInes para acondiciinamento, vasos, afearas. colas a frio e colas alo Incluídas
em outras classes, para borracha para
eorrumea, para marceneiros, para sapa-

teiros, para vid-z »s pasta adesiva para

ras de balanços; colchões; discotecas; divans; espreguiçadeiras; estantes; mesinhas; móveis especiais de escritório e
Para distinguir: águas minerais irtipoltronas
ficiais, caldo de cana, laranjada, limoTermo n.° 751.753, de 27-5-1966
nada, refrescos de: groselha, laranja,

mater:ai plástico e mgeral
Classe 43

limão, abacaxi, caju, tamarindo, soda
limonada e guaraná engarrafados
Classe 44
Fumo em fôlha, em corda e . em rói°,
fumo picado, desfiado e migado, acondicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipietes adequados, charutos.
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
para fumantes tais como: piteiras, cachimbos, cachimbos orientais (narquileh ) boquilhas; carteiras, cigarreiras
para cigarros e' bolsas para fumo; isqueiros, resíduos de fumo e rapé, palha
para cigarros, em carteiras ou bobinas,
com ou sem boquilha e cigarros

(Prorrogação)
Perfect Circle Corporation

Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

Classe 42
Para distinguir: AguardePtes, aperitivos, ans bitter, brandy. conhaine. cervejas ternet, genebra. gin. tarrnel.
Classe 6
res, nectar. panei, piperrrent rhum
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver. Máquinas ferramentas, anéis de segmentos, anéis de vedação de óleo; máquinas
mouth. vinhas espumantes, vinhos
para criar uma superfície periférica inquinaaos e cvh:siry
terrupta em objetos cilíndricos, expanClasse 41
sores de êmbolo e ajustadores de
Açúcar, azeite, azeitonas, banha, balas,
mancais
biscoitos; bombons; café em pó; compotas; doces; frios; leite; linguiça; massas
Termo n.° 751.754, de 27-5-1966
alimentícias; manteiga; mortadela; óleos
Industrial Móveis Esplêndidas Ltda.
comestíveis; peixes; presuntos; petitRio Grande do Sul
pois; sardinhas; sucos de tomates e de
Liame 40
frutas
Termo n.° 751.752, de 27-5-1966
Industrial Móveis Esplendidos Ltda.

Rio Grande do Sul

•

Classes: 25, 32, 38 e 40
Cartazes Impressos literais de propaganda; cartazes em geral; clichês; estátuas;
estampas; figuras e desenhos; figuras de

madeira; figuras de cera; gravuras; imagens; obras de escultura; obras de pinturá; quadros com moldura de madeira

Móveis em geral, de metal, vidro, de
1Co, madeira, estofados ou não, incha»
ive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis. ..ancos. balcões. banquetas.
bandejas domiciliares, berços. biombos.
:arteiras, carrinhos para chá e café.
:onluntos . para dormitórios. conjuntos
'tara sala de jantar e sala de visitas.
ainjuntos para terraços tardia: e praia.
:onfuntos de armário: e gabinetes para
cotia e cozinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço. caixas
1 » rádios, colchões, colchões de molas
iispensas. divisões, divens discotecas
le madeira, espreguiçadeiras. escrivanilhas. estantes, guarda-roupas, mesas
nesinhas mesinha. para rádio e talava
mesinhas para televisa°, moareree
,ara quadros. Porta-retratos. no tr• oa aaoltronas-camas. Prateleiras- porta-cite

domiciliares, berços. biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e cate.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de Jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos dr: armários e gabinetes para
:opa e cosinba, camas, cabides. cadeiras
g iratórias, cadeiras de balanço. cabale
de rádios, colchões. colchões de molas.
dispensas, divisões. divans discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes. guarda-roupas, mesas,
mesa:tas. mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisâo, moiduras
para quadros, aorta-retratos. poltronas,
poltronas-camas. prateleiras. porta-chaa
naus, sofá& sofás-camas, travesseiros t
vitrinas
Termo n. o 751.756, de 27-5-1966
Industrial Móveis Esplendidos Ltda.
Rio Grande do Sul

Estantecarna
Indústria Brasileira
Clame 40
aaóvels em gerai. de metal, vidro.. de
aço madeira. estofados ou não. inclua
ave móveis para escritórios: Armários.
irmarlos pare banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acokhoados Para
móveis, bancos, balcões. banquetas,
bandejas domiciliares. berços biombos,
cadeilas, carrinhos para chá e cata,
conjuntas para dormitórios. conjuntos
Para sala de jantar e sala de visitas,
oniuntos para terraços, jardim e praia.
,Nro . -oco de armários e gabinetes para
-opa e casinha, camas, cabides. cadeiras
tiratórias. cadeiras de balanço, caixas
te rádios, colchões, colchões de moias,
lispensas divisões, divans discotecas
te madeira. espreguiçadeiras. escrivanie
lhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
flash:ti:as mesinhas para radio e tievI.
so. mezinhas para televisão. molduras
,ara quadros, porta-retratos, poltronas,
ealtronas-cama. prateleiras. Porta-chá'
,eus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 751.757, de 27-5-1966

Osias Cabral Rangel — Aparelhos
Elétricos
Guanabara

ou material plástico; máscaras de cêra; ,eus. sofás, sofás-camas. travesseiros I
estatuetas. — Álbuns; impressos destivitrines
nados à leitura; jornais; publicações em
Termo n.° 751.755. de 27 - 5-1966
geral; programas radiofônicos; prograIndustrial Móveis Esplêndidos Ltda.
mas televisionados; peças teatrais e ciINDOSTRIA BRASILEIRA •
nematográficas e revistas. — Blocos
Rio Grande dp Sul
para correspondência; blocos para anoClasse 8
tações; cadernetas; cadernos; cartões;
Rádios, amplificadores, radiovitrolas e
zartões de Visitas; cartões comerciais;
toca-discos
cartões índices, cadernos escolares; carTermo
n.o
751.759,
de 27,5-1966
tões em branco; envelopes; etiquetas;
Juracy Josepha da Silva
faturas; fichas; papel para escrever; reGuanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cibos; rótulea de papel; rolos de papel
transparente; sacos de papel. — AcolClasse 40
choack,s para móveis; almofadas: camas- Móveis em geral de metal,
vidro, de
poltronas; cadeiras; conjunto para dor- aço madeira, estofados ou não. inclu-

FIEI-SOM

Espiendicama

DOUTIQUE

mitórios; conjuntos para sala de jantar
e sala de visitas; conjuntos de armários
e gabinetes; conjuntos para copa e cosinha; camas; audeiras giratórias; cadei-

JOSEPHA

sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
Classe 36
móveis, bancos, balcões, banquetas. Roupas para senhoras, homens crianças

rerça-feira 29
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de aeOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Termo n.° 751.760, de 27-5-1966
Augustinho Meirelles
São Paulo
RbÁ
LIITUO
'c'w.dseta
1,4 1
, ZUaO N9&
^

Termo n.° 751.762, de 27-5-1966
Imobiliária Priolli Júnior Ltda:
São Paulo

1,RORROGAÇÁ-0.

EDIFÍCIO EMA IXAD011
Classe 33
Titulo
Termo n.° 751.765, de 27-5-1966
Indústrias Brasileiras de Ljpis Fritz
Johansen S.A.
São Paulo

Classe 50
Prestação de servipo cooperativos de
automóveis, e suas partes integrantes.
peças e acessórios. Impressos para uso
da firma
Termo n.° 751.763, de 27-5-1966
Montepino S.A. — Laminaçãn de
Ferro e Aço
São Paulo

Classe 17•
Para distinguir: Artigos, instalações e
máquinas para escritório e desenho, **sim discriminados: abridores para cartas. almotadas para carimbos, apontado.
reá Paa lá p is. berço para mata-borrões.
borracha para apagar, caixas para cor.
respondência. canetas-tinteiro, clipe papara papéis, cola. colchetes, • apassos,
cestas para papeis, crayons. datadores,
esq uadros para desenhos. estalos esco.
-lares, estolOs para desenho, fitas para
ganchos giz, goma-arábica, grafite Para lapiseira, instrumentos de desenho
de escrever, lacre, lápis, lapiseiras, máquinas de calcular, máquinas de escrever, maquinas de grampear, máquinas
de somar. molhadores, painéis, penas
Pesos para papéis. percevejos, porta
canetas porta-carimbos, • porta-papei
p rotetores para rápis, raspadeiras. ré.
:mas para desenho telas e tinteiros
Termo n.° 751.766, de 27-5-1966
Wellin — Produtos de Beleza Ltda.

para o tratamento das unhas. dissol.
ventes e vernizes. removedores da amada, glicerina perhs-nada para os cabem: e preparados para descolorir unhas,
:ílios e p intas ou sinais artificiais. Nein
para a pele
Termo n°751.767, de 27-5.1966
Wellin — Produtos de Beleza Ltda.
São Paulo

Têrmo n.9 751 79, de 27-5-19611
Centro Espirita João Batista
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Título
--- Termo n.° 751.770, de 27-5-196 6
Rio Ban Sunplex Representações
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. assenclas azmatos, água de colônia, água de toucaRIO !MN SUNPLEX
dor. água de beleza, água de quina
Indústria BrasiteiA
LIVIDOSTRIA BRASILEIRA
água ia rosas, água de al tazema, água
Classe
para
barba,
loções
e
tónicos
para
os
Aço em bruto, aço preparado.
Classe I
cabelos e para a pele, brilhantina. bandoce, aço para tipos. aço fundido, ine
dolina, "batons" cosméticos, fixadores Para distinguir: Absorventes, aceiena,
parcialmente preparado. cimento
de' penteados. petróleos. óleos para os ácidos, acetatos, agentes químicos para
refinado, bronze, bronze em bruto ou
cuia. glicerina erkimada para os cabelos o tratamento e coloração de fibras, te.
parcialenenn trabalhado. bronze de
e
preparados para descoloir unhas. tidos couros e celulose: água-raí.
manganês, bronze em pó, bronze em
:abei°
creme revanescente. cremes por- bumina, anilinas; alutnen. alvaiade, el.
barra, em fio. eranbc em bruto ou
:111os e pintas ou sinais atificiais, óleos vejantes industriais, alumínio em pó,
parcialmente trabalhado, aço pálio açc
durosos e pomadas paia limpeza da amoniaeo, anti-incrustantes, anti-oxidan.
Milico, cobalto, bruto ou parcialmente
pele
a "maquilage" lepilatórios, deso tes. anti-corrosivos, anti-detonantee, azotrabalhado. couraças. estanho bruto ou •
tatos.
dorantee,
vinagre arornático, pó de arroz res, água acidulada 'para acumulado.
parcialmente cabalhado, ferro em bruto
água oxigenada para fins industrie
talco
perfumado
ou
não,
lapia para ais, amónia: banhos pare galvanização,
em barra. ferro manganês, terso velho
pestana
e
sobrancelrasAirepados
para
São
Paulo
gusa em bruto ou parcialmente traba.
en beleza, cilios e olhos, carmim pare benzinas. benzo', betumes, bicarbonato
lindo. gusa temperado. ousa maleável,
2 rosto e para os :Obios, sabão e creme de sódio, de potássio; cal virgem, car( PRORROG
Meninas de metal, lata em folha. latac
vões, carbonatos. catalizadores. celulo. AÇAQ
Pare barbear, sabão liquido perfumado se. chapas fotográficas. composições, exem tôlha, latão em chapas, latão em
ou elo, sabonetes, lendfricios era pó. tintores de incêndio, cloro, corrosivos,
vergalhoes. liga metálica. limahas
pasta ou liquido, mis perfumados para crornatos,
magnésio. manganês, metais não traba.
corantes, creosotos: descoran.
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- tes. desincrustantes, dissolventes: emal.
filados ou parcialmente trabalhados. meme;
escovas
para dentes, cabelo'. unhas sões fotográficas, enxofre, eter, esmaltais em massa. metais: estampados
e CHIM saquip hos perfumado, preparaINDUSTRIA EIRAsu
tes, eestearatos; fenol. filmes sensibilimetais para solda. calquei. ouro. 'sina
dos em pó, pasta, liquido& e tifek4 zados para fotografias, fixadores, fluicorruga& e zinco liso em folhas
'Classe 48
pias o tratamento das =hm,
dos para freios, formol. fosfatos
Termo n.o 751.764, de 27-5-1966
Para distinguir: Perfumes, essências. ex. ventes e vernizes, removedores da =d- triais, fósforos' industriais. fluoretos,
Pedro Casaria
tratos, água de colônia, água de touca.
oara e pele
!p udentes para solda; galvanizadores,
São Paulo
embr, água de beleza, água de quina
gelatinas para fotografias e pintura.,
Termo
n.
9
751.768,
de
27-5-1966
água de' rosas, água'de alfazema. água
Instituto Homootimico e Biológico - glicerina: hidratas. hldrosulfiros; imper.
para barba. loções e tônicos para os
meabilizantes. iodureto& lacas: massa,
Sociedade Anónima
PRORROGAÇÃO.
cabelos e para a pele. brilhantina. banpara pintura, magnésio, mercúrio, nitradolina. "batons". cosméticos, fixadores
São Paulo
tos, neutralizadores, nitrocelulose: pro.
de penteados. petróleos, óleos para os
oxidas. oxidante, óleo para Pintura. óleo
cabelo, creve reiuvenescente, cremes gorde linhaça, produtos químicos para liadurosos e pomadas para limpeza da
pressão, potassa industrial, papéis he.
nele e "maquilage". depilatórir,a desoliagráficos e preliocopista películas sen..
dorantes. vinagre aromático, pó de arear
siveis, papéis para fotografias e mino
e talco perfumado ou não, lápis . para
ses de laboratório, pigmentos, potassa,
pestana e sobranceiras. preparados Para
pós metálicos para a composição de tinembelezar cílios e olhos, carmim para
tas. preparações para fotografias, produo rosto e para os lábios, sabão e creme
tos para tquelar, pratear e cromar,
pare barbear, sabão liquido perfumado
produtos para diluir tintas. prussiatos,
4"in40:XXIIMJC0
ou não, sabonetes, dentifrícios em Pó.
reativos. removedores, sabão neutro,
Pasta ou liquido, sais perfumados para
sais, salicilato& secantes, sensibilizantes,
banhos, pentes, va porizadores de perfuClasse 3
sililatos, soda cáustica, soluções quiri*,
me. esc:Ovas para dentes, cabelos, unhas S g táncias químicas, produtos e pre- cas de uso industrial, solventes, sulfa.
Classe 29
e cillos, saquinhos perfumado, prepara- parados para serem usados na medicina tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
Vassouras
dos em pó pasta, liquidas e tijolos
e na farmácia
pastosas para madeira: ferro, paredes,

MONTEPINO

saa
Wsê
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Publicação feita do acordo com o art. i30 do Córneo da Proprieciacia Industriai. Da data da publicação corneçaaa
correr o prazo do 60 cliaa psiu o deferimento do pedido. Durant,° esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenan
IPaorazieciaid0 naciustrial aqueles qua as julgaremos projudicadma com o entacessU do registro requerido

Unstrucbes, daa.oraaões, couros, tecidos. cuia, glicerina perfumada para os cabe- vidros para conta-gotas, vidro pata
ãlbrao. celulose, parcos e velculos, talco ios e preparados para descolorir unhas.
automóveis e para para-brisas e
industrial th.ner, vernizes. zarcão
sacaras
ca ios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para
a
pele
Termo n.o 751 . 771, de 27-5-1966
Termo n.° 751.777, de 27-5-1966
Celso Soares Bastos
Termo n.° 751.775, de 27-5 1966
(Prorrogação)
Guanabara
(Prorrogação)
Hermanny Indústria e Comércio HIC
Hermanny Indústria e Comércio HIC
Sociedade Anônima
Sociedade Anônima
Guanabara
Guanabara
- 'PRORROGAÇÃO

2ROHROGAÇA0

iik:Adn2wia ReadMma

o

Classe 48
Dentifrício em pó
a
Termo ra.9 751.772, de 27-5-1966
Mauricio Dias Rangel 8 Cia. Ltda.
São Paulo

Meãs z e s
r(iti-Êlno vrbn

AP er 8- Reu
6,'0. &Paulo

Classe 48
Dentifrício
Termo n.° 751 . 783, de 27-5-1966
Faan anflo Ferreira de Almeida Boscoli
Guanabara

Ifichisuio. 5155

Classe 10
A/burninimetros. aparelhos para ma:2 8e ca
pressão sanguinea. bombas para ladrair
Classes: 8, 10, 14 e 28
leite. buretas. copos para unhar os
Titulo de Estabelecimento
olhos, bicos te seringa, cânulas, cateteres
INDUSTRIA BRASILEIRA
Termo n.o 751.774, de 27-5-1966
cuspideiras para dentistas. cistoscóp Os
(Prorrogação)
drenos para fins cirúrgicos. duchas para
Class e42
Herman.ny Indústria e Comércio HIC
oa olhos, espátulas para abaixar a) línBebidas alcoólicas
"aciedade Anônima
gua. estetoscópios. hernoglobinómerros.
Termo n.° 751.776, de 27-5-1966
bemornanómetros. histerotomos bematoGuanabara
(Prorrogação)
citometros. inhaladores. Irr:gadores.
Hermanny Indústria e Comércio HIC raladores cirúrg:cos. irrigadores nasais
2RORROGAÇ:!ÃO
Sociedade Anônima
lancetas laringoscópios. laringotomora.
Guanabara
olhes artificiais, otoscopioz, pi pos Para
mangas. seringas de vidr apara cirurgia
termômetros clinicos tubos de troquees»
PRORROGAÇÃO
tomba. uretroscóptos, ureôrnetros. válvu(
las abdominais e vaginais. , ventosas.
variôrnetros, xícaras para clocatea
Termos as. 751.778 e 751.779, de
"
27-5-1966
(Prorrogação)
Hermanny Indústria e Comércio I-IIC
Sociedade Anônima
Classe 48
Guanabara
drisainguir: Perfumes. essências. ea&uca. água da colema. equa da correaPRORROGAÇÃO
aa-Jor. água cie beleza. (sua e2 qutza
.41- 1.1& de rosas.. água de alfazema. água
para barba. looSea e tônicos acara e3
'f.airalna e para a pele. brilbantlaa.
Clasz2
'batons" cosmaticos. finadtraer
Zni:JsTRIA 3RAsn_EXRA
enteados. petróleos. óleos para crs Vidro eozsism. lamisade erábalim&
a:Lalo. crave rejuvenesceste. cremes geai em tôdaz na formas 0 preparos cada,
el"ul'OSG? e pomadas para limpeza da cristal para todos os fins. vidro tuge&
Classe 46
pala e .traqui/age". depilatórios, deso Ciai, com telas de metal co compost, Para distinguir: Amido, anil, azul da
cbes
especiais:
ampolas,
aquários.
ao,
ciaaantes, vinanre aromático. pó de aram
Pra:aula, alvaiade de zinca abrasivos.
e talco perfumado co não. lápls para sadeiras, almofarizes. bandeia% cubo. algodão preparado para limpar metais,
5estatia e cobrariceiras, arear:Fadara para us, cadinhos. cântaros. -cálices. cevar( detergente, espremacetes, extrato de
cimbelezar sílica e alha.a. carmim para de , mesa, cápsulas, copos. espelhos, os anil, fécula para tecidos, fósforos .de
a aturo e para os latica. sairão e crrare carradeiras, frascos, fôrmas para do es cera e de macieira, goma para lavanbarraear. sabão iicaaac, na:fumar:c Fôrmas para fôrnos. Elos de vidro. dar. deria, limpadores de luvas, líquidos de
ou alara sabonetes, daat;ar caia em pó rafas, garrafões, graus, globos, haste branquear tecidos. líquidos mata-gorduparata eu ilquirtc. sa'a t:as para jarros, iardineiras— ticoreiros mamadei ras para roupas e mata óleos para rouanhos. pekireo. VPporiclorc% da
-is, mantegueiras, pratos, pires. porta pas, oleina, óleos para limpeza de caraa. escavas aara eerit(A. cabalaa, anbar lólas. :alamos. potes, pendentes oe ros, pós de branquear roupa, sai:cato
Colhas. sag-ranhos pai-Lanada. arapara destais. saladeiras, serviços para ce cie sódio. soda cáustica, sabão em pó.
eia: em . pá. pasta.
nrescaa, saleiros. tubon, tigelas, travea sabão comum, sabão de esfregar e sapara o tratamento dé. r unia.
asci' sas, vasos. vasilhames, vidro para tA
ponáceos, tijolos de polir e mula
c -sr. ::sg e verni:ez. rr;: l eVeCt3reS ia VIZI- draças, vidre pura relógios, varetas
para calçados

LONDON DOCK

Classe
Para distinguir: Pertumaa essências elle- atos, água de colônia, s.`igaa de toucador, á gu a de beleza, 2gua de quina
água te rosas, água de alazeina. água
para oarba, loções e tônicos para *c31
cabelos e para a pele, brilhantina.
r/olina. "batons" cosibelices, bnae.oreo
de penteadas, petróleo:. óleos paro e3
cabelo creme;'.2vanesceate, cremes gea.
duroses e pomadas para timpna 0.3
;:et,": e "maquilage". t2plIctórioc, de',:-.'3.;sdoraxatee, vinagre aromático. pó da arena
e talco perfumado ou ago. iapia aaaco
e rosto e para c3 lábios, sabão o
pestana a sobranceiras, prepetic: fiNWO
embelezar cibos e olhos, carraim para
Para barbear, sabão liquido pertumada
ma não, sabonetes, teradfricloa naO,
pasta ou liquido. sais Elertutaados paro
banhos, pentes. vaporizadores (?2,2 1325'Etni
e sílica. saquinhos perlumude, preparodos em pó, pasta. flc'uido a eiK2C5'2
me; esciivas para dentes, cabelaz, ier..kzo
proa o tratamento das unhes, dleor...ventes e vernizes, removedores e-a zue.
cuia. glicerina ezarznade para os cabolcc
e preparados para descoolr unhas,
calos e pintas ou sinais atirimaia. Edema
para o gZie
Termos na, 751.780 e 751.781, de
27-5-1966
(Prorrogação)) .
Hermanny Indústria e Comérc ao HIC
Sociedade Anônima
Guanabara

RROGAÇÃO

LONEX

INDUSTRIA IRASIT:F,IRA
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul do
Prússia, alvaiade de zinco. abraalvce,
algodão preparado para limpar cnetal
detergentes, espreanacetes, extrato' do
anil, fécula para tecidos, fósforos do
cera e de macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquides da
branquear cecidos, liquidas csata-gonlerao para rouir.-, e mata óleos ;;ara
pas, oleina., óleos para limpeza de carros, pós de branquem, roupa. salicato
de sódio, soda cáultica, Gaba° em pó,
sabão comuns, caUo do esfregar e caponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
(Cl= 3

Para (Distinguir: Perkwees. crosêaclas. "ontrt too, água de colônia, a•jtra de touca,"
cador. água de beleza, água de quina,
água de roses. Nitra ,2:a alfazema. água
Para barba. loça.-'23 o tenicos para ca:1
-abalos e papa s pelo,, brilhantina. breia
dure:soa e pomadas para limpeza da
pele e 'zisaquilage". cl'epliatórios, desc.
lorantes. vinagre aromático, pó de arras
talco perfumado an não. lápis para
pestana e sobranceiras. preparadas para
embelezas' cinca e olhos. carmim para
rosto e para os lábios. :rabão e creme
para barbear, sabâo liquido per.fumada
nu não. sabonetes. &acaricias em an:
pasta ou liquido, sais pz-ritianactias para
banhos, nanica, vaporiaadorer
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g correr o prazo de 60 dias para o deferimulto do pedido.. Darantis esse prazo poderão apresar-tas suas oposia5es ao...Departamento
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escóvat pai's dentes. cabelos. unhas a talco perfumado ou não. lápis para sinfetantes, álcalis, bactericidas, barati- engates, esgeachos. enfeites ,,ara ureios.
e cibos. saquinhos perfumado, prepara- pestana e sobranceiras, preparados para eidos, carrapaacidas. desn'atantes este- estribos.. esferas para arreios, espumados em pó. pasta. liquidas e tijolos embelezar cibos e olhos. carmim para
rilizantes, enxertos, fertilizraares,
deiras; formões. soices, terso para cortar
para o tratamento das unhas. 'diSsoi- o rosto e para os lábios. sabão e creme
Formicidas e fosfatas
capim, ferrolhis, tacas, tacões, teabaventes e vernizes. removedores da cuti- para barbear, sabão liquido perfumado
duras ferro comuta a -a. Vã°. teruteiras,
Termo a.° 751.789. de 27-5-1966
cula.,glIcerina perfumada para os cabe- ou não. -sabonetes. deátitricios em pê.
tunis. fôrmas para doces, freios para
Lakmé
Limited
ias e preparados para descolorir unhas, pasta ou liquido, sais perfumados para
estradas de terno, trig:deiras; ganchos,
In
dia
cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos banhos. peruas, vaporizadores de perfugrelhas. garfos, ganchos para quadros
me. escol vas para dentes, cabelos, unhas
Para a pele
qoazis para darruagens: insignias; lie cílios saquinhos .perturnado, prepara.
mas, lâminas, braseiros. latas de, lixo;
Termo n.0 751.782, de 27-5-1966—
dos en, pó. pasta, Líquidos e tijolos
jarras; machadinhas. molas para porta.
. Charlman Hsia
para o tratamento das unhas. dissolmolas para venezianas, martelos, der.
Silo Paulo
ventes e vernizes. removedores da cutl.
retas. manazes; ravalhas; puas; pás, pre.
cuba, glicerina perfumada para os cabe.
aos, paratuacis, picões, porta-gelo; polos e p reparados para descobrir armas
eira, porta-pão, porta-jóias, paliteiros,
cílios e aúnas ou sinais artificiai:, nasos
panelas, roldanas, ralus para pias, rebi,%sra
"Uène,a.,
Para e pelo
tes, regadores; serviços de eba e -caf&
zratua. assas: a: amima
atia le (31.14:a serras, serrotes, achas, sacarrolha; te.
Urino n.° 751.786, de 27-5-1966
dor éQilo
'piou áquo de guina
mirras. talheres atlhadeiras. torqueze,
Moto Importadora Ltda.
água ie osa za de al aizema. água tenazes, Cavadeiras telas dt arame, torAmazonas
Data barba faseies e tónicos para os neiras, trincos, tubos para encanamento,
cabelos e para a pele brilhantina..baria trilhos para pirtas de correr, taças,
dolina, 'batons" cosmétia.os. Fixadores travessas, turibulos; vasos., vasilhames
de penteadas. aetraleos. óleos Ora ter
e verruma
:abala . creme ea vaneseerae. cremes gor.
Classe 21
durosos e pomadas para limpo-ta de
Veículos e suas partes integrantes
Indústria Brasileira
pele a 'maquilage - lepilatórios, desce
Indústr;a
.
Tê
'
751.793, de 27-5-1966-dorantee vina g re . aromâtico. põ de arros
Classe 43
e talco periumada ou não, toais para Luiz Fernando Piquet Martin e César
Classe I 1.
Águas minerais artificiais, caldo de cana pestana e sobrancelaas, prepadoa para
Augusto Diniz Casta
Cápsulas metálicas .para garraras
laranjada, limonada, refrescos de: aba- embeleza: cílios e alhos. carmim Pare
Guanabara
caxi, tamarindo, groselha abacate, caiu, o rosto e para os lábias. sabá° e creme
Termo a. 0 751.784, de 27-5..1966
g°tiaraná e soda limonada engarrafada para barbeai saliâo liquido perfumada
Companhia 'Comércio e Navegação
• aão. sabonetes, leurifricios em pó
Guanabara .
Termo n. 0 751.787, de 27-5-1966
Fábrica Trianon de Bebidas Ltda. . pasta ou liquida. sais perfurnados Para
Guanabara
banhos, pentes, vaporizadores de aerfu.
PRORROGAÇÃO
Classe 41
me; escóvas para dentes, cabelos, tulhas
Produtos alimentícios e ingredientes lidos
em
pé pasta, liquidas e Maios
INDÚSTRIA BRASILEIRA
quidas acondicionados em envOlucro,
praa o traranienta das unhas, disso/.
sacos, caixas e bolsas
ventes e vernizes, removedores da zutl.
cuja glicerina er‘timada para os cabeias
Terran n.° 751.794, de 27-5-1966
The Weatherhead Company
e Preparados Para • descolais unhas
Cibos e pintas ou sinais atificiais, óleos
Estados Unidos da América
para e pele
Classe 47.
Termos tis. 751.790 e 751.792, de
Sal
27-5-1966
Termo n. 0 751.785, de
Th. Weatherhead Company
Indústrias Macedo Serra S.A.
Estados Unido sda América
Guanabara

SANIDOBON

01ADEIRO

WEATHERHEAD
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitivos, afiz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel. fico.
res, nectar punch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem á:coal, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 751.788, de 27-5-1966
Insetibrás Inseticidas Brasileiros Ltda.
Classe 48
Pa a diatinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de touca'Lados. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazeinet, água
para barba. • loções e Mnicos para os
çabe:os C para a pele. brilhantina. bandolina, "batons" zestnétiaos, fixadores
de penteados, petrólaos. óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios. ...lesodorarites. vina gre aromático, pó de arroz

Guanabara

INSETIBRÁS
INDOSTRIA
Classe 2
Substâncias e preparaçÕes químicas
usadas na agricultara, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
quitnicos. ácidos , sanitários, águas de-

Classe 6
Bombas hidráulicas, motores e compressores e suas partes integrantes, inclusive
de controles de sistemas hidráulicos
1-....lasse* 11

Classe 6
Bombas hidráulicas, motores e compres.
sores e suas partes integrantes; inclusive de controle de-sistemas hidráulicos
-

Têrmo n.° 751.795. de 27-5-1966
Torga O'Grady de Paiva

Guanabara
Ferragens, ferramcsstas de Sócia espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
Dicionário Eirasileird
metal a saber: Alicates. alavancas, armações de metal, abridores de latas
fie Astronomia e Astronáulin,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas. baixelas,
Classe 32
bandeijas. bacias, baldes. bimbonieres;
Dicionário, almanaque, álbum e
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, copublicação ilustrada
lheres para pedreiros correntes, cabides'
chaves; cremones. chaves de parafasos.
Termo n.° 751.796, de 27-5-1966
conexões para encanamento, colunas, De Marins Montagens Industriais Ltda.
caixas de metal para. portões, canos de
Guanabara.
mear', chaves de fenda chaves isglesa.
cabeçõea. canecas. aipos, cachepots,
centros de 'mesa. coqueteleiras caixas
DE mARIN3,
para acondicionamento de ai:mentos.
caldeirões. caçarolas, chaleiras. cafeteiras, 'conchas coadores; distintivos, doClasse 16
bradiças: enxadas, enxadões, esferas
Material para construção
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 'do 'Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará

a correr o prazu de 60 dias para Co deferimento do pedido. Durante eise prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial .aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Teermo n.o 751.797, de 27-5-1966
Classe 41
Fundação dos Terminais Rodoviários do Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Estado da Guanabara
amêndoas. ameixas. amenJoim. araruta.
Guanabara
açúcar, alimentos para animais, amido.
arroz. atum, aveia. avelãs, azeite. azei.
• Feira Nacional de Estâncias', tonas, banha. bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons., bolachas. baunilha
:afé cm pó e em grão camarão. ."3árta.
Hidrominerais e Climáticas
aD . pau e CID pó. cacau. carnes aná
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
cereais. cominho. creme de leite, cretzes
imenticios. croquetes, compotas. can•
pica. coalhada. castanha. cebola coal,
uentos para alimentos, colorantes.
ciftouriços. dendê. doces, doces de tru.
tas espinafre. essências a:lmentares, em
mdas, ervilhas, enxovas. extratd de tomate, farinhas alimenticias. tavas. féculas, flocos, tareio. fermentos. feijão.
fiaos, frios, frutas Ocas naturais e cria:alisadas: glicose. goma de mascar, gor.
duras. grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada geléias. herva doce berva
Classe 33
mate, horta!iças. rfânosíw línguas. leite
Titulo de Estabeelcimento
condensado. leite en pÕ. equinas em
liniça louro, mas.
...onserva,
Termo n.° 751.798, de 27-5-1966
sa,e alimentícias mariscos. manteiga
Curso Palas Ltda.
margarina. marmelada macarrão maa
Guanaabra
se de 'tomate. mel e melado, mate, mulas para mingaus. molbos, molusco&
mostarda. mortadela, nós moscada. ao.
les, óleos coenestivels. ostras ovas
pães. oalos. pralinés pimenta. pós para
Pudins, pick !es, peixes, presuntos. pa .
tês. petit-pois. pastilhas pizzas pudins,
Itleijos rações " balanceadas para animais. requeijões, sal sagu. sardinhas
sanduicáes. salsichas, salames, sopas enlatadas. sorvetes. 'suco de tomate: e de
trutas; torradas tapioca. tâmaras talham. tremoços. tortas, tortas tura alimento de animais e aves. torrões. .
asucinfic e vinagre
Classe 33
Termos ns. 751.803 e 751.806, de
Titulo de Estabeelcimento
27-5-1966
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Termo n.o 751.799, de 2.7-5-1966
Telmut Linsser
São Paulo
Guanabara

aus de rosas. água ale alfazema. água
Iara barba. loções e tônicos para os
.abelos e para a pele, brilhantina. bati.
fauna "batons" cosméticos. fixadores
le penteados, petróleos. óleos para os
abalo. crave rejuvenescente. cremes °or.
turosos e pomadas para limpeza da
n ele e' "maquilage depilatórios, desolorantes. vinagre aromático, nó de arroz
talcc perfumado ou pão. Mana para
•estana e sobranceiras. preparadas para
inbeiezar cibos 'e olhoi, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
tara barbear, 'sabão liquido perfumado
.31, não. sabonetes. dentifrícios em pó.
,asta ou liquido.' sais perfumados para
lanhos. pentes. vaporizadores de pertune. escóvaz para cientes, cabelos, unhas
cibos, saqualbos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
pai.a o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes.' ranovedores da cutimia. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a Pele

res. nectar. Pubch pipermint,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumautes. vinhos
quinados e wh.sitv
Termo n.o 751.810, de 27-5-1966
Arnaldo Queiroz Comércio e Indústria
Limitada
•
São Paulo

Termo n.° 751.807, de 27-5-1966
Klabin Irmãos
Cia.
Guanabara

EUREKA S. A.
INDUSTRIA DE
ARTEFATOS
DE BORRACHA

•

-

Classe 38
Um
_papel higiênico crepado
Termo n.9 751.808, de 27-5-1966
Companhia Nitro Química Brasileira
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Inch:ultra& Brasileira

PRORROGAÇÃO

Indústria
Classe 22
Tecidos de algodão em peça
Pio de algodão (exceto linha Pare
costura)

Indústria

Brasileira

DA CRIANÇA
Classe 49
Título de Estabelecimento
Termo n.° 751.811, de 27-5-1966
Eureka S A. Indústria de Artefatos de
Borracha
São Paulo

Classe 39
Artigos da classe
Termo n.° 751.812, de 27-5-1966'
Roberto Simões

NITROLYN
Classe 33
Titulo
Termos os. 751 . 800 e 751 . 802, de
27-5-1966
Sociedade Anônima Moinho Santista
Indústrias Gerais
São Paulo

PALACIO

Égükr
O MÁXIMO EM
CRISTAIS
Classes: 14, 15, 25. 32 e 38
Sinal de propaganda
Termo n.° 751.813. de 27-5.1966
"Prendoficio" Prendas e ()tidos
Comércio e Representações Ltda.
São Paulo

Classe 1
Celulose nitrada para fins industriais
Classe 37
Termo n.° 751.809, de 27-5-1966
tiara distinguir roupas brancas -para
:ama e mesa. Acolchoados para :amas- Paineiras S. A. Indústria e Comércio
aolchas, cobertores. esfregões. fronhas,
São Paulo
quadanapos, logos bordados. 'encõis.
nantas para camas. panos para rosinha.
panos de prato. toanas de rosto, e
banho, toalhas para banquetes, duas.
filçbez para cama, mesa e banho. toa.
linhas (cobre Dão)
Classe 41
Substâncias alimentícias. e seus preparaC=
dos, ingredientes de alimentos, essências
alimentícias
Classe 43
orendoficio
INDO STRIA
Refrescos e águas naturais e artificias,
usadas como bebidas, não incluidas
BRASILEIRA
na classe 3
Classe 48
Classe 42
Classe 24
"ara distinguir: Perfumes, essências. e:- Para distinguir: Aguardentes, aperiti Artefatos e artigos de artezanato, feitos
Tatos. água de colônia água de touca- vos. an:z bitter. brandy conhaaue. cer- de algodão, cânhamo, linho, luta, seda,
-ado: água de beleza agiu/ de quitta, veias tern", genebra giu tome', ficolã e sisal
iN;5••;
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Nacional da Pro priedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a connp-ssãO do registro requerido
Termo n. 751.814, de 27-5-1966
Dirbra — Indústria e Comércio de
Plástico sLtda.
Guanabara

pele e "tnaquilage" depilatórios, deso•
uárantes. Vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceira's, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto se para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão bquide perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios • em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
banhos. pentes. vaporizadores de perfuClasse 28
me, esc0vas• para dentes, cabelos. unhas
Complemento de vitrine e seus revesti- e dlios. saquinhos perfumado, preparamentos, confeccionados com material dos cai pó. pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. diesol•
plásticos
ventes e vernizes. removedores da cutíTermo n. 9 75 1.815, de 27-5-1966
cula, glicerina perfumada para os cabePadaria e Lanchonete Norte Sul Ltda. los e preparados para descolorir unhas,
Guanabara
olhos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para e pele o
Termo n. 751.818, de 27-5-1966
Rolls-Royce Ltda.
Inglaterra

D1RBRA

NORTE SUL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ROMS - ROYCE1

Classe 41
Biscoitos, doces secos e em caldas, massa para pastéis, pães de trigo, centeio
e milho, pães de forma refeiçews à miClasse 6
nuta e pratos feitos, sanduiches e
Motores de combustão interna e partes
salgadinhos
integrantes dos mesmos
Termo n.° 751.817, de 27-5-1966
Termo n.° 751.819, de 27-5.1966
Casa Roxy Comsetiveis Ltda.
Compaília Anonima Toddy Venezolana
Guanabara
Venezuela

e
CHO
çO LIE
VERMELHO

PRETO

Clasà 41
Substâncias alimentícias e Seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Termo n.° 751.773, de 27-5-1966
Hermanny Indústria e Comércio HIC
Sociedade Anônima
Guanabara

REDY

pestana e sobranceiras prepados pare
Termo n. Q 751.826, de 27-5-1966
'embeleza; cibos e olhos. carmim :iaré
(Prorrogação)
o rosto e para os lábios, sabão e creme E. C. de Witt & Company, Limited
para barbeai. sabão liquido pertwuadt
Inglaterra
ou não, sabonetes,: leurifricios em Dó
pasta ou liquido, sais pertumados Pare
banhos, pentes. vaporizadores de perto.
'me; escóvas para dentes, cabelos, anhw
e cibos., saquinhos perfumado, prepara
dos en3 pó pasta. liquidos • tifolo:
PULAS DIURÍTICAS E ANDSSÉTICAS
pias o tratamento das unhas, dr ysolPARA OS RINS E A BEXIGA
miniLufa
Sement. ele I nsrlirna* at <1. I ,,,,, e y,
ventes e vernizes.• removedores da CuticUla. glicerina er‘umada para os cabelos
Witt siettt.
Creirden
Un•,ot
me,. á**
e preparados para descolori unhas
,•b " ,,,,,,
cílios e pintas ou sinais atine:ais. óleos
para . e Pele
Classe 3
Classe 22
Fios de algodão, fios sintéticos, cânha- Um preparado farmacêutico indicado nO
tratamento dos rins e da bexiga
mo, juta, lã, nylon, fios plásticos, lios
de seda natural e rayon, para tecelagem,
Termo n. o 751.827, de 27-5-19-66
para bordar, padi costura, tricotagem e
(Prorrogação)
•
croché
Hehydag-Deutsche Hydriervverke
G.m.b.H.
Termo n.° 751.821, de 27-5-19%
E. I. Do Pont de Nemours And
Company
• CETIOL

RUVEA
Estados Unidos da América
Termo n.° 751.822, de 27-5-1966
(Prorrogação)
The Jacobs Manufacturing Company
Estados Unidos da América

IrJAC 0 Els:

i,eitcella.4

F o Is

IPERMICINA

. . Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepa- á
rados. Ingredientes de alimentos.
Classe 6
Classe 2
Essências 'alimentícias
Mandris para uso em máquinas, ferramentas e ferramentas mecânicas portá- Substâncias químicas para fins veteriná.
Termo n. o 751.820, de 27-5-1966
rios e sanitários
teis, e partes dos mesmos
Les Parlaras de Luxe
Termo n.° 752.829, de 27-5-1966
Termo n.° 751.823, de 27-5-1966
França
•
(Prorrogação)
(Prorrogação)'
S.A. Farmaceutici Itália
W. J. Rendell Limited
Itália
Inglaterra

.4e~e4e4

PRORROG/1.ç-io

Classe I
Ester olellico de ácido oleilico —
vos engordurantes usados para a fabricação de germes, unguentos, pomadas el
semelhantes
Têrmo n.° 751 . 828, _de 27-5-1966
(Prorrogação)
S.A. Farmaceutici Itália
Itália

,TRIMICINA

Classe 2
Substâncias químicas para fins sanitários e veterinários
Londres, Inglaterra..
Têrmo
11. 9 751.830, de 27-5-66
Classe 3
Chugal Seiyaku Kabushiki Kaisha
Germicidas e preparados farmacêuticos
Japão
Termo n.° 751.824, de 27-5-1966
(Prorrogação)
S.A. Tinturaria Brasileira de Tecidos
São Paulo
W. S. RENDELL

#

•yARSAN.,

BRASISK

•

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essénciaa. ex.
tratos, água de colônia. água de toucacador. água de beleza, água de guina.

"pua de rosas, água de alfazema. água
para barba. loções e tónicos pura ao
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadora,
de penteados. petróleos. óleos para OP
Cabelo, creve rejuvenescente, cremes por .
durosos e pomadas pare limpeza da

isse ib
Substâncias químicas, produtos e prePara distinauiri Pertumes ,sséncias exparados para serem usados na medicina
tratos. água de colônia. i q ua de touca.
ou na farmácia
Classe 23
dor, água de beleza água de guina
Tecidos eia geral
Termo
n.°
751.83 1, de 27-5-1966
á g ua le rosas. água de alfazema. egue
Sears,
Roebuck And Co.
Termo
n.
o 75 1.825, de 27-5-1966
gare barba, loções e tónicos para os
(Prorrogação)
cabelos e para a pele brilhantina, ban.
Estados Unidos da América
dolina. "batons" cosméticos, fixadora:
S.A. Faimaceutici Itália
de penteados, petróleos óleos para cri
cabelo creme revanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza de
Classe 2
pele a "maquilage". lepilatórios, deso.
Classe 36
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz Substâncias químicas para fins veteri- Para distinguir: Artigos. de veetuárloS
naMs e saMlários
talco perfumado ou não, tupis pare
e roupas feitas em geralt Agasalhos

1DRIPASINA

Lffi

.41/
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aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas. botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas, chales:
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, caisaias, casacos. chinelos. cMminós. acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie. jaquetas, legues
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
ças, camisas, camisolas. camisetas,
luvas, ligas, lenços, manhãs, unias;
letós, palas. penhoar, puluver. pelerinas:
peugas, ponches. polainas, pijamas. pumaiôs, mantas, mandrião, mantilhas. panhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. o 751.832, de 27-5-1966
Burroughs do Brasil Máquinas Ltda.
Guanabara

Termo n.° 751.835, de 27-5-66
Imperial Chemical Industries Limited
Inglaterra

CETAPED
Classe 2
Substâncias e preparados químicos para
uso veterinário
Termo n.° 751.837, de 27-5-66
Ideia — Representações e Vendas de
Eletro-Domésticos Ltda.
Brasília

boas de passar roupas. táboas de carne,
tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira
Termo n.° 751.838, de 27-5-66
Raul Saraiva Bebidas e Representações
Ltda.
trasílii

Termo n.° 751.843, de 27-5-66
Felisberto Cláudio
Rio Grande do Sul

RAUL SARAIVA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42

Classe 32
Revista
Têrtno n.° 751.844, de 27-5-66
vejas. teruet, genebra, gin. itumel,
Frigolar S. A. — Indústria e Comercio
nectar. puncb pipermint- rhum.
de Carnes
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
Rio Grande do Sul
INDÚSTRIA BRASILEIRA
movei). vinhos esp:unantes. vinhos
quinados e wh:sky
Classe ti
Para distinguir os segi‘intes artigos eléTermo n.° 751.840, de 27-5-66
rricc-: liádios, aparelhos de televisão, EMADIL — Empreendimentos e Adiick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare:
ministrações Imobiliárias Ltda,
hos de refrigeração. enceradeiras, as.
R.%) Grande do Sul
nradores de p& fogões. fornos e toga.
-eiras elétricos, chuveiros, aquecedores,
•
,alancas. ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras. coqueteleiras. expreiedores liguidificacts.i.es elétricos, máminas para picar e moer legumes e
Classe 12
.arne, resistências elétricas. fervedores,
Para distinguir: Álbuns. almanaques esmfa& ventiladores, oaenlas e bules
Classe 41
anuários,
boletins.
catálogos,
jornais
Classe 50
311**
.1étricos refletores, r..iõgios de ar relivros. peças teatrais e cineniatograti érigerado formas elétrica,- máquinas Administração de imóveis, lançamentos Substâncias alimentícias e seus prepacas, programas de rádio e televisão -otográficas e cinematogiaticas. • cam- e empreendimentos imobiliários, corre- rados de sumos, bovinos, ovinos e aves
publicações revistas. tolhinhas • mores )ainhas elétricas. garratas térmicas. ra- tagens >representações de conta própria
Têrmo n.° 751.845, de 27-5-66
sas e programas circenses
e de conta alheia
Bernardo Jaeschke
ladores automáticos, lâmpadas. apareTermo n. 9 751.833: de 27-5-66
hw de luz fluorescente. aparelhos de
Termo n.° 751.841, de 27-5-66
Rio Grande do Sul
Laboratórios Burroughs Wellcome do mmunicação interna, esterilizadores coo- Chapa Cerâmica Raio Vermelho BraBrasil S. A.
lensadores. bobinas, chaves elétricas
sileira Ltda.
São Paulo
:omutadores. interruptores. • tomadas de
Rio Grande do Sul
:orrente. tusivet aparelhos fotográficos
ctnematugrágicos, filmes revelados.
linócidos. órilos. aparelhos de aproxi.
nação.. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
Classe 41
doméstico
Farinha de trigo •
Classe 3
e_
Termo
n.°
751.839,
de
27-5-66
Substâncias e preparados farmacêutiTêrmo n.° 751.846, de 27-5-66
Madeireira Central Ltda.
cos todos contendo antibióticos
Jayr Moraes Gomes
Brasília
Termo n.° 751.834, de 27-5-66
Guanabara
Soda-Fabrik
Badische
Aktiengesellschaft

IDEIA

,SISTEMAQUINAS

EMADIL'

,CORTISPORIN
Alemanha

NI3ROPHOS
Classe 2
Adubos ou fertilizantes
Têrmo n.9 751.836, de 27-5-66
(Prorrogação)
The Coca-Cola Company
Estados Unidos da Arnerka

FANTA
Classe 43
Bebdas refrigerantes e xaropes, mimtrados e outros preparados para fazt:
a mesma; refrescos e águas . naturais e
artificiais : usadas como bebidas, não
Incluídas na clas-

Para distinguir: Aguardentes, imerith
vos, aniz, binar. brandy. conha que, cer-

CENTRAL

DIDVSTRIA BRASILEIRA

RAIO
VERMELHO
BRASILEIRA

Classe 15
Artigos de cerâmica
Termo n.° 751.842, de 27-5-66
Indústria de Artefatos de Couro
Persul Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, alguidares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas. barris baldes.
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas cubas,
caçambas, colheres, cestos para pães.
capuz para cozinha, cabos para ferramentas. cantoneiras engradados, estrados. esteirinhas. estojos. espremedeiras.
embalagens de madeira, - escada, kirguarnições para porta-blocos
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensilios dornéstii.os,
malas de madeira, palitos, pratos. pinas. pinos. puxadores Prendedores de
Classe 35
roi.pas, riásinhas, garfinnos e colheres Bolsas, carteiras, cintas, malas e miupara sorvetes, palitos para dentes. tádezas em couro e plástico

1ERSUL

C A A RÓ

CELESTA

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras. aspiradores de p6 fogões. forais e fogareiros elétricos, chuveiros. aguecedo,es,
balanças, ferros elétricos de engomar e
•passar, batedeiras cormeteleiras exore,
ri•
merlores Hardt] firadores eltr r
rrnt,r n ce n ires
aninas para picar
, cik
cirna, resistência , ICtr I ras
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estufas. ..iauadores, paenias e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re
trigerado tornas elétricas. máquina:
fotográficas e cinematográficas, cam.
painhas eletricas. garratas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas. apare"
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas. I
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente. tusiVel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de, aprazi
mação. abat-jours e lustres máquina'
para lavar roupas para uso
doméstico

Termo n. o 751.850, de 27-5-1966
Listas . Telefônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
Guanabara
•

Casse 32
Classe 32
Para distinguir Albuns. almanaques, Revistas, catálogos e livros impressos
anuár,os, boletins, catalogos, torvais
Termo n.° 751.851, de 27-5-1966
livros, peças teatrais e cinematogriti.
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
cas, programas de rádio e televisão.
Páginas Amarelas
pubi ações. revistas, folhinhas impres
Guanabara
.sas e programas circenses

(illiÁ DO COMPRADOR
DA INDÚSTRIA

Classes: 32 e 33
Expressão de propaganda
• Termo n.° 751.849, de 27-5-1966
Listas Talefõnicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

GUIA DO
COMPRADOR
Classe 32
Revistas,
catálogos e livros impressos
_
_

Termo n.° 751.854, de 27-5-1966
r I stas Telefônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
Guanabara

CONSULTOR

I Ik!FOr.MATIVO
DAS PROrISSÕES
LIRrAAis
P

ai) ,:a ri,
livi . (19
cas at • ir

,

Cl' se 32
t,na- almanaques
httlettn,
.a ta logos
orna i5

•IT.3”1/.

ii,

AUTOMOBILÍSTICA
.
Classe 32
Revistas, catálogos e livros impressos
I

CONSULTOR
INFORMATIVO
DO COMÉRCIO

Guanabara

Classe 32
Para distinguir Albuns. almanaques.
anuários, boletins, catálogos. lortials,
MÉDICA
livros, peças teatrais e cinematográficas. , programas de rádio e televisão
Classe 32
public ações, revistas, folhinhas impres- Pare. distinguir. Hitaanaques, agendas,
nas e p rogramas circenses
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
talogos. edições anaressas. revivas, 6r.
Termo n. o 751.857, de 27-5-1966
gâos de publicidades, programas radio.
Listas Telefônicas Brasileiras S. À.
tónicos, rádio -televisionadas. peças teaPáginas Amarelas
trais e cinematográficas, programas
Guanabara
circenses
Termo n.o 751.862, de 27-5-1966
GUIA ' DO COMPRADOR
DE MATERIAIS Centro de Racionalização do Trabalho

Termo a. 9 751.852, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
P áginas Amarelas
Guanabara

GUIA DO COMPRADOR
DA INDÚSTRIA
00 VESTUÁRIO
Classe 32
Revistas, catálogos e livros impressos
Termo n.° 751.853, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras S.A
Páginas Amarelas
Guanabara

AGENDA DO
COMPRADOR
Classe 32
Revistas, catálogos e livros impressos
Termo n.° 751.856, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras S A.
q inas Amarelas
Guanabara

GUIA DO COMPRADORDA INDÚSTRIA
QUIMICA

DE CONSTRUÇÃO

cinematocirá f

Rio Grande do Sul

Classe 32
Revistas, catálogos e livros impressos
Termo n.° 751.858, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas
Guanabara

GUIA DO COMPRADOR
UM ANÚNCIO QUE "FALA"

• CENTRO Cje,

RACIONALIZAÇÃO
DO TRABALHO

NA OCASIÃO DA COMPRA
Classe 32
Frase de propaganda
Termo n.° 751.859, de 27-5-19-66
Listas Telefônicas Brasileiras S . A .
Páginas Amarelas
Guanabara

CONSULTOk
INFORMATIVO
DA INDÚSTRIA
Classe 32
Para distinguir:
álbuns; almanaques
anuários, boletins. carálogis jornais
livros. p eças teatrais e c:nematográfi
cas, p rogramas de rádio t 'televisão
p ublicações, revistas, folhinhas impressas e p rogramas .circenses
Termo n.° 751.860, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras ' S.A
A.
Páginas Amarelas
Guanabara .

CONSULTOR
INFORMATIVO
DA AGRICULTURA

Classe 32
Pare
dist
miuir•
Almanaques, agendas
,h -ache e televisão
nnuartos álbuns I nw r essns. boletins cap itHiaa...
,c visras ty ) i h Intlaç in
uar'n
C;lasse 32
- Inons lamressas revistas Fr
laN Ir O rutira:nab C Jrumses
1 e vistas. cata lonas e livros impressos
anos de publicidades, programas rádioten. r, is

Termo n.° 751.861, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras S . A.
Páginas Amarelas

CONSULTOR

JORNAL DO JOGO

FESTIVAL NACIONAL
E INTERNACIONAL
a•.:
!É
)0

tônicos. rádio- teievisionadas. peças
trais e cinernatograt;cas programas
eirceuseó

INFORMATIVO
DA CLASSE

Termo n.° 751.847, de 27-5-66
Alton Promoções e Publicidade Ltda .
Guanabara

Taram n.° 751.848, de 27-5-66
Alton Promoções e Publicidade Ltda .
Guanabara

Termo n.o 751.855, de 27-5-1966
Listas Telefônicas Brasileiras S.
Páginas Amarelas
Guanabara

Classe 50
Prestação de serviços

Termo n.° 751.863, de 30-5-1966
Instalações Mecânicas e Hidráulicas
Sobastna Ltda.
São Paulo

SOBAULA,
Classe 6
Máquinas e aparelhos mecânicos e hidráulicos e suas partes integrantes, não
incluídas em outras classes
Termo n. o 751.864, de 3-0-5-1966
Panificadora Q-Delicia Limitada
Santa Catarina

Q—DKLICIA " Ind. Brasileira
Classe 41,
Biscoitos: bolos, doces e pães
Termo n.° 751.865. de 30-5-1966
Rádio Aquapei de Bracena Ltda,
São Paulo

Lia. ras1leira
Classe 32
Programas radiofônicos

5056 71,Na-feira 29

Novembro de 1966

Dl RIO OFICIN; (Se0.0
_

MARCAS DEPOSITADAS
a

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com e. concessão do registro requerido

Termo n.° 751.866, de 30-5-1966
Acessórios Industriais Assis-Santos
Limitada
São Paulo

Termo n.° 751.872, de 30-5-1966
Mas'Hill reações Femininas Ltda.
São Paulo

MAC'HILL
Ind. Brasileix-is

ASSIS- SANTOS
Ind. Brasileira
Classe 8
Manômetros e termômetros industriais
Termo n.° 751.867, de 30-5-1966
Charutaria Globo Ltda.
Silo Paulo

GLOBO .

Ind. Brasileira
Classe 44
Cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo,
palha paar cigarros, piteiras e isqueiros
Têrmo n.° 751.868, de 30-5-1966
Casa de Saúde Oswaldo Cruz Ltda.
São Paulo

OSWALDO CRUZ
Ind. Brasileira.

Oba

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e prepamios para serem usados na mediicna ou
na farmácia
Termo n.° 751.869, de 30-5-1966
jan3asa S.A. Comércio e Indústria
Mato Grosso

JAMASA
Ind. Brasileiri:
Classe 6
Máquinas operatrizes, máquinas de precisão, máquinase amassadeiras, máquinas
afiadoras, bombas centrifugas e rotativas, compressores, máquinas adaptadas
na construção e conservação de estradas, máquinas de cortar, engenhos de
cana, geradores, serras de fita tornos
mecânicos, fresas, máquinas para furar.
implementos para tratores e motores a
. explosão
Têrmo n.o 751.870, de 30 -5 - 1966
Frigorifico Prudentino S.A.
São Paulo

PRUPENTINO
Ind. brasileira .
Classe 41
Carnes frescas e em conserva, banhas e
gorduras de origem animal e rações
Têrmo n.° 751.871, de 30-5-1966
Manoel Lopes da Silva
São Paulo

OS TERRIVEIS
Classe 32
Lins conjunto musical, programas de
rádio e televisão

Termo n. 9 751.873, de 30-5-1966
Mas'Hill Creações Femininas Ltda.
São Paulo
ELEGANCIA

cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
:mas, casacos. chinelas. dominós, achar
tantasias, tardas para militares—ao
traidas, galochas. gravatas. gor
rosa jogos dt linuene. jaquetas, tagues
avas. ligas, lenços. amavas. meias.
nzubs, mantas, mandribo, mastilhas.
etás. palas. penhoar. puiover. pelerinasa
:hos. perneiras, guimono& regala&
:eugas. pouches, polainas. pijamas.' puobe de chambre. roupão, sobretugos.
uspensórlos. saldas de banho. sandabas.
ueteres. shorts. sungas. stolas ou siacks.
roucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 751.878, de 30-5~1966
Indústria de Cigarreiras Princeza Ltda.
São Paulo

varetas de contrõle do afogador e
acelerador. tróleis, croleibus varaes de
carros. toletes ()ars tarro&
Térmo n. o 751.882, de 30-5-1966
Cojavesa Comercial Jales de Veículos
Sociedade Anônima
São Paulo

des,

"

Ind.

JALES

1 e ira

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas parta
ntegrantes: Aros para bicicletas. auto.
.ovels, auto-caminhões, aviões, amor
Classes: 36 e 32
eceaores, alavancas de cambia barcos,
Expressa() de propaganda
nreques. braços para veiculas. bicicle. Termo n." "i 1 . 4, de 3U-5- :966
-as carrinhos de mão e carretas. cand;•
Pedrex Comercial, importadora e
, honetes. carros ambulantes. caminham
Exportadora Ltda.
:erro&
tratores. carros-berços, carrosINDIMTRIA DE
bão Paulo
tanques carrosarrigadores. carros. carCIGARREIRAS
roças. carrocerias. -chassis. chapas cie.tuares para veiculas. cubos de veiculos,
PRINCEZA LTDA.
OEDREX
eorrediços para veiculas. direção. desliInd. Brasileira
Nome Comercial
lackiras .estribos. escadas rolantes ele.
variares para passageiros e para carga.
Termo n. Y 751.881, de 30-5-1966
Classe 4
engates p ara carros, eixos de direção.
Pedras preciosas e semi-preciosas de Cojavesa Comercial Jales de Veículos freios. fronteira para veiculas. guidão,
Sociedade
Anônima
origem mineral _
tocomotivas, lanchas motociclos, molas,
São Paulo
notocicletas.. motocargas moto furgões,
Termo n. 0 751.875, de 30-5-1966
mRniveias. navios ónibus. para-choques.
Mosart — Comércio e Revestimento de
Jara lamas par,-brisas. pedais. pantcNes.
Pedras Ltda.
"COJAVESA COMER
- cxlas para N.:mictas raios vara bicicleSão Paulo
CIAL JALES DE =
tas. reboque radiadores para veiculas,
rodai para veículos. seuins. triciclos.' tiVEICULOS S/A
MObAler
rantes pare veículos . vagões. velocipeles vareta ae contrôle do afogador e
¡celerado: taneis troieibus. varaes de
Nome Comercial
carros toletes p ara carros
Termo n. 9 751.880, de 30-5-1966
Classe 16
Termo
n.° 751.883, de 30-5-1966
Pedras para revestimento e decoração Cojavesa Comercial Jales de Veicutos Mor .umby Sociedade de Administração
Sociedade
Anónima
de prédios
Limitada
•
São Paulo
Termo n.° 751.876, de 30-5-1966
São Paulo
Mercearia Flor do Itaim Ltda.
. São Paulo
" COJAVESA"
" MORUMB I"
Ind . Brasileira

Ind. Brasileira

:nd .13ra s ile

PLOR DO ITAU

Ind . Brasile ira

Classe 41
Produtos alimentícios em geral. notadamentte: alimentos enlatados, frios e defumados, conservas alimentícias enlatadas, óleos comestíveis, cereais em geral
Termo n.° 751.877, de 30-5-1966
Pinos Boutique Ltda,
São Pauto

-

PINOs
Ind. Brasileira

Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuárka
e roupas 'altas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas.. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões boinas, baba
dourai. bonés capacetes carolas. cara
puças. casacão. coletes capas. chales
cachecol& calçados. chapéus. cintos
cintas. 4.0ml:á:açõe& corpinhos. calça,
de senhoras e de arianas. calções cal
cas. camisas. camisolas. camisetas

Classe 21
Para disLnguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, taaões. amortecedores. alavancas de câmbio barcos.
"regues. braços para veiculo& bicicleta& carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes. caminhões.
:arras. tratores. carros-berços. carros.
tan ques. carros-irrigadoes, carros :ar3cas. carrocerias. chassis, chapas circulares para veiculos, cubos de veículos.
corrediços para veículos. direção. desta
p adeira& estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
enoates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras p are veicuios. atada°
l ocomotivas, lanchas niotocírlos molas.
notocidetss, trietocargas mote furgões.
manivek.s, navios. ônibus cara-choques
aara-lanas. p ara-brisas perlais pantões
latias para bicicletas.. raios nen/ hicicle.
t.33. reboque. "adia
nar,, cfp ienige
rodas Para veiculo
elins '-'c'clo• ti.
cantes para veiculos eaç,velocipe-

PRECO DO NrillERO DE UME: CR$

50

ira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e sua& partes
mtegrantes: Aros para bicicletas automóveis auto-caminhões. aviões. amor-

.eceflores. alavancas de câmbio barcos.
breques. 'Nraços para veiculas. bicicle-

tas, carrinhos de mau e carretas. caminhonetes. carros ambulantes.
-erros. tratores. carros aerços. carros:nanes carros-irrlgadotes, canas. carsKas. carrocerias chaMs. chapas dral l artas nara veiculas. cubos de velculos,
corrediços para veiculas, direção. desiiRA-iras. estribos escadas rolantes ele.,
radares para nassaaeiros e para carga.
mqates cara carro: eixos de direção.
Freioa, fronteiras para veiculas. guidão.
ocomotivas. lanchas motociclos, molas
motocicletas, motocar g as moto furgões.
-n ;:n l velas. navios 6nibus. para-chames.
la‘mas para - brisas pedais. oantões.
-atlas para hiaicletas raios para hiciclems rebrane radiadores p ara veiculas,
rodas oara veiculas seuins triciclos ti
rantes p are veiculas vagões velocipe.
iee. vwetas
contrôlc
fogador r
riceleraclor
proleihnp vantes r!t.

carros toletes para carros

