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sêçÃo ali CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII - N. 249

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PORTARIA Nq 149 DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1965
Rio, 27 de dezembro de 1965
O Ministro de Estado dos Negocias

da Indústria e do Comercio, tendo

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Expediente da Seção de Exame Formal de Patentes

Rio 27-12-1965

em vista o que consta au processo
Exigências:
número ONP1 - .39.024 de 1965, resolve autorizar, nos termos do artigo
Termos com exigências a cumprir.
49 do Decreto Lei ri' 8.933, de 2 ue
N. 118.843 - The B. .F. Goodrich
janeiro de 1946, a Lrapuan Alves de Company.
Carvalho com sede nos Estados
N. 124.351 - Virdilio Antonio Stoda Guanabara. M nas tierais e Cea- pa, Euclides Stoppa e Raphael Acquara, a exercer a tunçao do Agente ele viva - priv.
Propriedade Industrial.
N. 160.258 - Adamovske Strojirny, Narodru - Pondnik - priv.
Decisões do Senhor Ministro
N. 160.635 - Carlos Eduardo Mel-.
relles Matheus e Carlos LambreChis
Expediente do dia 27-12-1965
- priv.
N. 160.929 - Shell Internationale
Têrrno - 154.643 - privilégio de
Invenção - Uma direçao nidrunca Research Maatschaplj - N. V.
semi-automática para maquinas estacionarias e veieuios. - Requerente Expediente do Diretor da Divisão
de Marcas.
- Minerva S.A., direção niclrulica.
O Sennor Ministro, tendo em vuta
Rio 27-12-1965
O expediente do Conselho de degurança Nacional, sobre o pediao
Notificação - uma vez decorrido
propriedade Cominado peta rtequerente, Minerva S.A., Diretor Hidrau- o prazo de reconsideraçáo previsto
pelo artigo 14 da lei n 9 4.018 de 29 de
lica, exarou o seguinte despacho
dezembro de 1961.- e mais dez dias
"Tratando-se de invençao de inte- para eventuais juntadaff de recons,resse da Segurança Nacional, atesta- derações; e se do mesmo nennurn indo pelo C. S.N. dece prioridade teressado se tiver valido, serão logo
ao exame e despacho le processo.
expedidos os certificados abaixo:
Decisões do Sr. Diretor Gerai

Marcas Deferidas:

Expediente do dia 27-12-1965

Tèrmos

Ford Motor Company - no pedido
de reconsideraçao do despacho de dt.ferimento do pedido de privilegio de
invenção para - uma direção nidreulica semi-autornatica para maquinas
estacionarias e veiados - termo .
754.613 de ei.rie,ente - Minerva
C.A. Direção nidraul.ca, exarou a eeguinte despactri - "Aprovo u parecer, negando provimento ao pedido
de reconsideraçao de despacho para
manter -s decisão de 33, que deferiu o pedido.

N. 424.038 - Apoteose - cl. 36 de:
Confecções Alteza S.A.
N. 449.323 - Sclutec - ei 46 ae:
Sociedade recnica e inde p - -4 - 1 ,uexbrificantes Solutec S.A
clusão de fluido para wo
iiadores contra ferrugem.
N. 449.624 - Therexin - ci. 3 de:
RIchardson Merrell
N. 45a.249 - Vaxingui - cl. 40
de: Industria c Comércio de Moveis
Caxirígui Ltda,
N. 482.281 - Confidencial - cl.
36 - Castro 8/ Masijali Ltda.
N. 482.543 - Noiva da Colina ci. 21 de: Escrivão 84 Cavalcantl.
N. 482.779 - Zé Sparito - cl. 32
de Rirerdo
•-,e111.
N. 482.791 - ralei - cl, 36 de:
Industrie e Comercio de Calçados ralei Linhada.
N.° .482,799 - Curti - Classe
n." 21 de Metalúrgica Curti Ltda.
-N." 4 81.806 - 11 , ihnson do Breai, - Classe 6 de Ilahnson do
Brasil Come-cio e indústria S. A.
Sern exclusividade de Brasil,

Cancelamento de Patente.
S,A. - Timos Srasilit - no eedi
do de cancelamento da patente de
número 61.863 - privi l egio de Invenção - Ane : teiço:11 ento em or
dores tu válvulas de veciaçao pa a
caixas . de desca”ga san n arie ao re
- querente - Manha Sasko va Dehro
de acolher a denúncia, por ser improcedente.
Obs - Os interessados horterán
obter. vista dos proce.sos respectivos
no setor de vista e informitçães deste
Departimento.

QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO Db 196ã
N.° 447.83't
Provera Cia.,
Paulista de Promoções - Prosstga-se substituindo a classe
pela classe 49 marca.

N. 453.324 - Almeida Mattos
& Cia. Ltda. - Prossiga se, subatitint.do a classe Si) pela classe 38
e com exclusão de cabeçalhos de
cartas e de envelopes e serviços
contábeis.
N. 47 166 - Claudemiro
, , Titulos de estabelecinientó de- moaldo 'de Paula - Prossiga se
com exclusão de em geral e subsferidos:
tituindo a classe 50 p ela classe 11
N. 468.171 Indústria Meta- na-marca reivindicada.
lúrgica Sultana - Clii .:ses 32, 40,
Termos aguardando anteriori•
38, 25, 28 e 49 de -Charles Paul
dades:
Maria Out - Art.. 117 n." .1 do
código nas classes 25, 28, 32, 40
N.° 482.817 . - Soproven Sociee 49.
dade de Promoções . e Vendas Lio
N." 471.908 - Instituto de Be- noitada.
lezo Iliviera
Classes 33 e
.de Tereza l'eixeira de Souza '- S.NA.° 482.857 - Fundição Voldaa
.
Art. 117 n." 1 com exclusão da
N."
482.858
- Fundição Voldaa
classe 5,0.
S. A.
N:.° 479.464 - Mérito - Classe
n." .33 de liosauro Tavares dos
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Santos - Art. 117 n."' 1, do cóDE INTERFEnNCIA
digo.
De 27 de dezembro de 1965
N. 482.816 Cirandinha -Classe 26 de Soproveu Sociedade
de Proinuçoes e Vendas Ltda. •
N. 482.549 - Sanervina Classe 3 de Laboratório micto
S. A ',ndústria Parmaceutica.

Exigências

'Notificação:
Tèrmos com exiÉëncias a cum•
N.' 438.976 - Administração
de Bens Abens Ltda.
N.° 446. i 09 - liclio Soderi.
N. 449 2 1 - Cooperativa -de
Consumo dos Funciona rios da
tical S A .1 'ranspo..1es Aereos
São Paulo Lida
N.° 482 777 - Indústria de Suportes -de Vasos Paulicea Ltda.
N." 482.8(17
Balinson do Brasil Comercio de tiolUstria 5..A.
N. 41-'2.826 - (friny Toledo.
Diversos:
N. 418.970' - João Podgurski
Filho - Prossiga-se substituindo
a classe 50 p ela ilarze 38sinalo
de propaganda.
N. 423.121 - Frimisa Frigorifico Minas Gerais S. A. Prossiga-se substitninO1 se a classe 50
pela classe 38 Insignia.
420 138 - Oa i,io
A. Indústria, Comércio, Exportação e
Importação - Prossi g a se excluindo os classes 21 e 50- da insignia reivindicado.

Uma vez lecorrido o prazo de
...ect.rso pr-visto pelo art. 14 da
Lei n." 4.048 de 29 de dezembro
de 1961 e mais 10 dias Para erc htoais Juntadas de recursos e do
n,esmo não tendo .se valido no*
)l(1111 interessado, serão logo em
oed 4 dos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N." 230 616 - Maraeariti Classe 37 - Fábrica de fecidos
Maracanit S. A.
N. 368.523 - Penha - Classe
n." 3); - Indústria de Calçados
1?entia Ltda.
N.° 377.901 - Cacareco
Classe 32 - Decio Rodrigues
lidonio.
N. 3911. 947 - Kinder Clas•se 36 - Indústria -de Calçados
Criações Joshin Ltda,
N." 392.35 1 - Pirelrax - Cias*
se 16 - Nadir Fi,gueiredo
'ria 2 Comércio S. A.
N. 4?3 856 - Amazonas Classe 41 - Café Amazonas lá.
fr liada - Com exclusão de 'colorau.
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Expressão de propaganda d.;
ferida:

473.225 -Venda do Branco - Classes 8, 11 e 32 - TV
Badiocentro S. A. - AO. 121.
• Nome comercial deferido:
'N.' 160.153 -. Camisaria Espécial Indústria e Comércio _Lida.

•nn•_111
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Repartições Públicas'
deverão remeter- o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO ' DE IMPRENSA NACIONAL'
j' ornais, diariamente, até eu
••IIINIVIrOd MIRAI
.15 hora*,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
•- As reclamações pertinert.
yg ço offi 1.4.1•11.1CaÇ6E•
CCC C • O• 5E00 CG RE0A00
In à matéria retribuída, nos CPIIRPS *C otaw
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissõe s. .
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação
. eaçte
das 13 às 16 horas, no máxi.
anda•ábafidiCu C••••••••••••ged
111•n••• •• •••••••••n1*
mo até 72 horas após a saída
induetrted d• Orderocifélrl•
de' dr
dos órgãos oficiais.
•n•iatr•• Ctson•raMP
kalwesso ara °nonas se Departamento Is empresas Nacioner
- Os originais deverão ser
nn•••••n•n•••••n
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem d
ASSINATVRAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as • para •
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão semprel .REPARTIOES @ PARTICULARES
Capital
Capital a Interior:
• interion'
anuais, as assinaturas poderse-ão • tomar, , em qualquen Semestre .
. Cri 6 000' Semestre • .
Cri. 4 500
,Cri
9 OGO
épc,ca, por seis meses ou um: Ano • • • . . . Cr 12 000 Ano
ano.
Exterior:
Exterior:
• . Cri 13 ORO Ano • • • • • Cr$ 10 000
- AS assinaturas vencidas Ano • .
poderão Ser suspensa. seta aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem Os as.
1
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o' sitiardes-- providenciar a res.
tes a verificação do prazo de ano em que findara
1 pectiva renovação' com antevalids-.4 de suas assinaturcis,i A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
VA Parte superirr de enderéço Continuidade no recebimento (30) dias.
1N: 425.576 - Duplex Plasi Classe 16 - Áramificio
S A.
Vulcalite ---• Clasj
N." 445.127
se
- 36 - Companhia Industrial
4rasileira de Calçados Vulcanizados Vulcabrás S. A.
Windsor - ClasN. 454 051
.Alexandre. Elsaesser.
se 11
N. 455.039 - Antitermina
Iliocê - Classe 3 - Antônio J.
Ferreira & Cia.
N. 455.243
- Lucerna - elask•
st 23 - Lucerna Tecidos Finos
Ltda.
Class),,
..:N" 457.339 - Bovary
n.° :16 --Calçados Bovary Ltda. - N.." 459 314 - Nevada - Clas-1
se 41 - Eerminio Moser.
'N.° 459.405 -• Colibri - . Classe 8 - Metalúrgica Eletro 1)1.
p ino S. A. .
•
"-'159.693 - Elyiol - Class.,
n: 48 - Perfumaria . Kanitz Ltda.
N." 400.319 - Condor - Classe 4 - Indústrias Auflusto
niek S. A. .1N." ;168.398 - "idear-- Classe
rw) 21 Vemag S. A. Veículos
e :Máquinas Agrícolas.
N. 468.657 - Kavagi - Classe 1 .- Kapagi .Agro Pecuária
Indltstria e Comércio S. A. Com exclusão de adubos químicos

Dezembro de 19e5

01,:.RIO OFICIAL (Seco
#

- Camisaria Especial fndústria e
Comércio•l.tda. - Art. 109 n." 3.
Titulo de estabelecimento deferido:.
N." 431.032 - Stiáson - Classe 53 - Transportadora Stinson
Ltda.' - Art. 117 n." 4.
N." 439,726 - Hospital Italiano)
- Classe33 - Sociedade Italiana
d e Beneficência e Mútuo Socorro
- Art. 117 n." 4.
N.' 436.890 Edifício Dom
Nelson - Classe 33 - Construtora Canadá 5.• A. - Art. 117
n." 4.

N.° 445.865 - Insuperável Classe 41 - • União Missionária
dos . Advenbstas do Sétimo
Movimento de Beforma no Brasil.
N.° 450 535 - Reunidos Classe 8 - Empresa 'de . Cinemas
Reunidos Ltda.
N. 430.651 - Nosugar - Classe,41 - Laboratório) Erinos S. A.
Indústrias Química e Farm:icei'
tica.
•
N." 455.893 -111,:igger - Classe
n." 21 - Lulu! Lugg,er - Classe
n.° 21 - •The Heis Co.
N."--437 666 - Morma •- Classe 21 - Moto Retificadora Mal(binado Ltda.

- As Repartições' Ps'dstioão
cingir-se7ão às- assinalaria
arruais renovadas" até 28 de
fevereiro de cada ano e MI
iniciadas, em qualquer época,
pelos .órgãos competentes.
- A fim de possibilitar e
, remessa de valores acompa.
trliados de esclareciment os
quanto a sua aplicação, sou.
- citamos usem os interessados
preferencialmente cheque od
vale postal, emitidos o favor
do Tesoureiro . do Departa.
mento de Imprensa Nacional,
- Os suplementos às edições dai órgãos oficiais st: SI
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da , assinaturc.
- O funcionário público
federal; para fazer' jus ao des
conto indicado, deverá provar
esta 'condição no ato da asi.
sinalara.
- O custo de cada exem.
•piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$, 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10- por ano
decorrido.

N.° 401.133 - 7 - Classe 33
- Transportadora' 7 Ltda. - ArN.° 457 837 - Pullman - Clastigo. 114.
se 16 - Pauto Mendonça de Souza
N." 461.538 - São João - Clas.N." 457.879 •-•llygienol
se 33 - Empresa Sãc, João de Tu- Classe 2 - Indústria Química e
rismo Ltda. - Art. 117 n." 1.
Distribuidora 11igienol Ltda.
- N. 462.754 - Salão da Criança
N." 459.074 - Sulfapel - Clas- Classes 33, 36 e 49 - Alçan- se 1 - f)uimica Selo Azul Ltda.
tara Machado Comércio e EmpreN." 461 151 - Brasília - Ciasendimentos Ltda.• - Art. 117 se 41 - !testi-me:Ante e Pizzaria
a.° 4.
Brasília Ltda. •
N." 461.293 - Clever - Classe
Marcas indeferidas:
o.' 11 Ind Metalúrgica (Never
•
N.° 248.168 - Bela •Vista - 1.1 da.
N. 461 178 -- Deliciosa Classe 41 Laeticinios Bela Vista
Classe 41 - Adindo' Vicente FerLtda.
N. 383.825 - A Noticia Exala reira.
- Classe 32 - Nino Ferrari.
. N." 462 009 Ilatex,--• Classe
N..° 410.984
Cera Lusitattà - 0.° 16 - Pcdratex - Comércio
Classe 46
Carlos . Henriques lnd ú s Iria I Ida
Quintas.
N.° -162.499 --• Brazi 1 ian Nla-•
zine
Cbissé
32
Ware MiIler
N.° 431.992 - steevo Sound •;:lasse
- Standard h:lett-ken So- lloog.
.
cieda rie Anônima..
.• 462 689 • - Piper Cilin
, N.° 437,832 t2fi: Pizzaiirsiresso Classe
Laboratório Farnia
- Classe 41 - Giovanni Tisr. - céu tico Nalus. Ltda. •. •

N.' 402.830 - Uirapuru Classe 41 - Tadeu Amaro Bezerra
N." 462 950 - Ken' Magazine
Classe 36 - Ribeiro & Meia
N." 463.354 - fraceina - Classe 42 - José Luiz dos Santos.
N.' 466.533 - Piracicaba ,Classé 8 - Acumuladores Pira•
eicaba Ltda.
N.° 466.594 - tisicafé - Cias-se . 41 - Usicafé S. A. Comissária e Exportadora.
N." 471.563 - Wieland - Classe 11 - Frojaria Wieland Classe 11 -r• Forjaria Wieland
ninada.
Insígnia cornereial Ideferidat
• N.° 439 821 - SM - Classes
ns. 16, :32 e 33 - Santapaula MelboramCntOS S. A
N" 439.822 - SM - Classes
TIS . 16, 32 e 33 Santapaula Melhoramentos S. A.
Expressão de propaganda indeferida:
N." 453.357 - O Príncipe dos'
Sabonetes para a Cutis da Majestade - Classt. 48 - Petrókos,
Derivados e Automóveis 5, A. Petrol:mio.
Fra , c de propaganda indeferida:
N." 108.873 - Mala a Maluquice
ci„ss, 23 Edith Saldos Frazào.
N." 408.875 - Mato a Main- ••
31" SP " .a " ---- Classe
.
Edith Santos 1 : razão.
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Dl RIO OFICIAL (Seção III)

Elaoberge Indústria Farmacêutica
N.9 438.889 - Popular Madeireira
Ltda. - no pedido de transferência Ltda. - marca.
du registro 176.648 - marca.
N.9 440.703 - Panificadora • NosSa
Skyson Farmacêutica Ltda. - no Senhora da Luz Ltda. - marca.
pedidi. de transferência dos registros
N. 442.473- - Expresso Califa Li178.381 e 181.083 - marcas.
mitada - marca.
N. 447.313 - Panificadora e ConDiversos
feitaria Nobre Pão Ltda.
N.9 411.238 - Fiuzalana Brasilaira.
Indanthren Warenzeichenverband E. Ltda. Industrial e Comercial V. no pedido de transferência do marca.
N.9 451.480 - Incorporadora Luregistro 66:945 - registro iternacional processo: 65.695 de 1962 - Ar- cerna S. A. - titulo.
N.9 462.283 - José Evaristo de
quive-se por falta de cumprineento
Freitas - marca.
•
da ex;gencia.
Achê Laboratórios' Farmacêuticos ' N9 4e2.284 - José Alberto Bezerra
Ltda. -• no pedido de transferência - marca.
do registro 138.207 - marca - Ar- • N.9 462.791 - B. J. Faria - marca.
i:mil/e-se por falta de cumprimento
N.9 462.834 - Augusto Rodrigues
•
da exigência.
de Castro - marca.
N9. 462.920 - Sion Filmes S. .A.
• Distribuidora Matonense de Bebidaí
Ltda. - nos pedidos de transferên- - nome comercial. N. 4i0..272
Uex Importadora e
cias dos registros 142.149 o 156.560
- Arquivem-se os pedidos por falta Exportadora Ltda. - nome comercial.
N.9 471.920 - Omat Administração
de cumprimento das exigências.
Re: Chainbelt Inc. - no pedido e Participações S. A. - marca.
N. 473.346 - Auto Canaletas Rio
de alteração de nome do registro classe 16.
175.570 - Arquive-se por falta de Accessorios Ltda. - marca.
N. 473.959 - Regente Representacumprimento da exigência.
ções de Tintas Ltda. - marca.
Diversos
•
Mica-Roll S. A. Indústria e CoN.9 479.343 - Construtora Apra
mercio 'no pedido de transferência
Têrnios aguardando anteriori- do registro 175.633 _ Arquive-se por Ltda. - titulo. •
N.9 478.689 - Paulo Valente Sodades:
falta de cumprimento da exigência.. ledade - titulo.
Pignatari Administração. Indústria
N.9 479.105 - Afons •oFraga N.° 348 751 - De Millus Co- e Comércio S. A. -' no pedido de al- trirsca.
•
niércio • e Indústria de Roupas.
teração de nome do registro 170.740 -N. 9 479.124 - Roque Miguel Cor-,
insignia
ArqUive-se
por
falta
de
N.° 408.532 - Brevets Alimen- tez & Filho - marca.
cumprimento da exigência.
%ires S A. - Braisa.
N.9 479.856 - Moinho Uruguai LiSensenwerke Krenhof Aktien eesells- mitada - marca.
N. 424.036 - Bar e RestauranIbrahim Amed Sued
N.9 480.293
chaft - no pedido de alteree..:.o do
te .Rilt Chi!) Ltda.
•
nome no registro 175.712 - Arqui- -:- marca.
N. 438.859 - Expresso São ve-se por falta de cumprimento da
N.9 480.304 - Indústria e Laboraexigência.
Paulo Ltda.
tório Alia Ltda. - marca.
Rex Chainbelt Inc. - no pedido
N. 480.480 - Olholuz Indústria e
N. 439.583 - 'Nelson Wright
alteração de nome do registro Comércio Ltda. -I nome comercial.
e latiz Mathew Cajado de Oli- de
177.441 - Arquive-se por falta de
Na. 480.567 - 480.568 - Rivadávia
veira.
cumprimento da exigência. .
Platão de Azambuja.
N.° 440.000 -- Lubrificantes
N.o 480.575 - Pluma S. A. Co. el, KommanditgesellsKoch & Sterz
Vsralinar Ltda.
chaft - no pedido de transferência mercio e Indústria de Móveis e EsN. 456.710 • - • Ind. de Calça- dos registros 178.112 - 178.115 - tofados - marca. ,
N. 9 480.612 - Cipriano Correia de
Arquivem-se os pedidos por falta de
los Marselha Ltda.
Freitas - marca
N.° 458 145 - Caswell Massey cumprimento da exigência.
N. 480.614 - Zeno Trierveiler Confecções Carioca de Roupas
Company Limited..
Criança S. A. - no pedido de apos- marca.
Zanotto Lopes &
N. 459 411 - Coelho, Coelho tila no registro 270.633 - frase de • NY 480.618
propaganda - Retifique-Se, median- Cia. Ltda. - nome comercial.
& Cia. Ltda.
N.9 480.619 - "Importadora Umuate apostila, o nome da titular.
N. 461.022 - Plinio Fernandes
rama Ltda. - nome comercial.
N.9 480.620 - Comercial Toyo LiN. 462 181 . --,Mitstio
EXPEDIENTE DO SETOR DE REbayashi.
CEPÇAO INFORMAÇÃO e EXPE- mitada - nome comercial.
N. 480.621 - Artur -Fernandes ,
DIÇAO
N. 464 110 - Companhia Pautitulo.
lista de Clienille Tecelagem e ConRfo, 27 de dezembro de 1965
Kalota, F.Inabaski
N.9 430.622
fecções.
Cia. Ltda. - titulo.
•
N.° 464..335
"Beitina Modas
Arguivanmnto de l'iocessos
N. 9 480.623 - IrmãoS Oliveira Ltda.
marca.
N.° 464 377 - Avelino BragagN.9 480.624 -, Tsukiini Yukissara
Têrrnos:
nolo S. A. Ind. Com .
- .titulo.
•
Kuninari & Cia. N.9 480.625
M. 404.416 - Otto Hansel JuN.9 336.606 - Socil Pro-Pecuária
nior G. M. B. H.
S. A., Indústria e Comércio de For- titulo.
N.9 480.627 - Fifelis Trento . ragens - sinal de propaganda.
N.' -461 403 - Leonel Muntomarca.
•
asileira
N.9 390.138 - Sociedade
N. 480.628 - Irmãos Brandani L1-•
reanu.
Comércio
Correnco
e
untada - marca.
N.° 406 110 - Mecãnlca Ran- çle ~anilaria
•
E. A. -' nome comercial.
N. 480.629 - W. Zanotto Lopes
don Ltda.
Souza
de
.Antonio
N." 305.950 & Cia.'Ltda. - insígnia.
Ferreira - marca.
N.9 480.700 - Casa Guanabara
ZXPEDIENTE DA . SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N.9 402.124 - Maruth S. A. Comér- Confecções Ltda. - marca.
N.9 480.712 . -• Project Propagancio e Indústria - nome comercial.
- marca.
N.9 404.252 - Jose A. R. Gaivão - da Ltda.
Rio, 27 de dezembro de 1965
N.9 480.726 - Fábrica de Camas
marca.
•
e Móveis Balão - marca.
Exigências
N. 417.872 - Asteca CinematográN.9 480.721 - Sorvetes Marina Lifica 3. A. - nome comercial. mitada - marca...
Processos e térmos com -exigências • N. 422.850 - Artes Gráficas NasN. 480.753 - Benjamin Bettoni.
a cumprir:
cimento Ltda. - expressão de proN.9 480.754 - Ruy Fontanelli -paganda.
marca.
Walter Comércio e Representações
N. 425.405 - Construtora Hiron
N.? 480.889 - Auto Unidos MeB. A. - nos pedidos de alteração de Ltda. - insignia.
cânica Ltda. - marca.
nome nos registros: 89.884 - 89.980
N.9 428.569 - Banco de Sangue N.9. 480.919 - Nericio Auto Peças
89.981.- 89.982
89.983 - 89;984 de Santana Ltda. - marca.
Ltda. - marca..
89.985 - 89.986 - 89.987 - marcas.
1'T.9 481.071 --, Açs.ague Toureá()
N.9 433.462 - Odilon Santos & Ltda.
Vitali. az Cia. Ltda. - no pedido
- titulo.
de alteração de nome no registro Filho Ltda. - frase de propaganda.
Jambot Cosméticos
N.9 . 481.103
Na.
434.533
434.534
Fonte
dos
•
176.934 - t"tulo - Quanto ao mesLtda. - marca.
Comércio
de
Tecidos.
S.
A.
Tecidos
mo pedido feito ao registro 176.933
N.9 .481.330 - Rio Propaganda Li- N.9 436.105 - Marietta do Brasil
- Arquivado por falta de cumpri.. Indústria e Comércio Ltda. - marca. mitada,';r
'mento da exigência.

N." . 408.874 - Malú a Maluquice do Mês - Classe 23 Edith Santos Frazão.
N. 425.758 - Adrian o Albino
& Cia. Ltda. - Classes 33 e -50
- Adrian o Albino & Cia. Ltda.
N. 454708 - Indústria de Papéis Canadá Ltda.
N." 461.065 - Ao Médico da
Caneta Tinteiro Ltda..
N." 463 529 - Al. llazan & Nu&Inútil Ltda.
N." 466.503 - Rada Palma Gomes.
N. 467 698 - ErneSta Lconetti
& Cia. - Apresente etiquetas Prossiga - se na classe 33.
N. 467.903 - Geraldi Pereira
Carvalho - Apresente procura, ção e etiquelas - Prossiga-se ecluindo a classe 33.
N. 468 590 - Construtora Atlas
Ltda.. - Prossiga-se • incluindo a
'
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N. 481.337 - Werner Friedmane
- marca.
N.9 528.907 - José Pereira dos
Santos - marca.
N.9 529.310 - Laboratório Panr
therapico Ltda. - marca.
'
N. 546.156
Eunice Pimenta
Wittrock - marca.
N. 552.719 - Ferreira Braga .ga
Cia. Ltda. - marca.
N. 557.181
- Gráfica Editárá
Itatnbe Ltda. -• titulo.
N.9 588.172 - Winson King S: A.
Automóveis - nome comercial.
N. 686.143 - Madame Vernadeu,
em solteira Jeanne Genamy, Marcel
Billat e Maurice Goudal - marca.
N.9 686.337 - Beller Tool Co. marca.
- Arquivem-se os processos. t,
EXPEDIENTE DO SETOR DE RE.
CEPÇÃO. INFORMAÇÃO E s.
EXPEDIÇAO
Rio, 27 de dezembro de 1965
Exigências
•

Termos com exigências
a cumprir:
•

4

NO 160.286 - Antonio "uno da
Silva Junior e Nelson Curcio - moilêio industrial.
NO 160.287 - Antonio Agnelio cla
Silva Junior e Nelson Curcio - modelo industrial.
•
NO 160.295 - Eletrônica Semiramis
Industria e Comércio Ltda. - modelo
industrial.
II
Diversos:
Hercules .Powder Company - no
pedido de apostila na patente de número 67.776. Privilégio de invenção.
- Faça-se apostila.
• Arquivamento de processos:
Foram mandados arquivar os seguintes processos:
Irineu Silveira Petry
NO 57.940
- Modelo de utilidade.
-NO 69.134 - Nunzio Briguglio -Privilégio de invenção.
N9 86.664 - Aktie'cfflaget Tryckror
- Privilégio de invenção.
NO 93.1051 - Fernand Albert Sul! Privilégio de invenção.
N9 99.535 - General Electric Com-,
pany - Privilégio de Invenção.
No 105 947 - Montecatini. Socleta
Generale.Per L'Industria Min araria e
Chimica - Privilégio de invenção. I
el9 109 669 - Courtatilds Umited
r".e invenção
No 113 538 - Francisco Moita Privilegio de Invenção.
.N9 113.804 - Swindon Tool • :ompany • Limited.
• N9 113.869 - Franz Plasser e Joser
Theurer - Privilégio de invencão.
NO 113.1,17 - Fábrica I t niiana Maga
neto Marelli S.P.A. - Privilégio de
invenção.
•
No 118.194 - Farbenfabriken BaYer
Aktiengselischaft - Privilégio' de Invenção.
N O 119.093 - Miles Laboratories,
Inc - Pl..t ilégio de Invenção.
N9 120.911 - João Ferraz de ..amargo - Privilégio de Invenção.
NO 121.345 - The Budd Company
- Privilégio de invenção.
NO 121 395 - Osvaldo Jesus Xavier
Marques - Modêlo de utilidade.
NO 122 "24 - Mauricio Ma rc-arte! C
Vitalis Clauly - Mocleo n de omidscle.
-No 122%708 - Cul() Erba S P.A. Privilég io de invencão.
NO 122.977 - Arthur Lichtner Modelo de utilidade.
NO 123.034 - Frederick H. Elake Privilégio de invenrão.
N9 12.37f2 - Rodolfo Milchner Tu.
boolastie S. A.
NO 124 074
C. P. Prodoresas,
Ciência e Prop aganda Ltda. dêlo de utilidade.
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No 124.365 - Thornas Engel, Norman Rose-iale e Cyril Alexander Ronedale -Privilégio- de invençãe.
N9 124.531 - Herat Heinz WiU1
Gahrmann - Privilégio. de invenção.
Serdica 'Importações
No 124.603
e Representações Ltda. -- Modèlo Industrial.
N9 125.862 - Nestor Prospero Modêlo de utilidade.
N9 126.094 - Brevets Aero Meca-'
niques S. A. - Privilégio de invenção.
No 126,098 - Robertshaw-Fuiton

Controla Company - Privilégio de
.
Invenção.
N9 126.120 - Combrcia/ Lan.aret
O. A.
N o 126.2:1 9 - Walter Beringhs Privilégio de invenção.
N9 126.476 - Age Bino e Sebastião
Elle de Castro - Mocklo de utilidade.
N9 125.841 - . Lipaco S. A. - Privilégio de invenção.
No 127.343 - Lumineon S. L. =Privilégio de invenção.
No 127.353 - Plasmei Indústria de
Ma térias Plástica e Metais Limitada.
No 127.470 - The Glute CorporaPrivilégio de invenção.
tion
N O 127.504 - The ilitit^ Corit àration - Privilégio de invénção.
No 127.523 - Wilhelm Hebeier,
Karl Uirich Meyer e Max Theodor
Se'b mirl - Privilégio de invencão.
No 127.596 - José Fernando Cardoso - Privilégio de invenção.
N9 127.727
General Preeflon,
inc - Privilégio de invénção.
Na. 127.904, 128.803, 128.527 I4. V. Philips' Gloeilampenfabriken
- Privilégio de invenção.
No 127.907 - Franco Formenti Privilégio de invenção.
No 127.911 - Bata Limited - Privilég io' de invenção.
N O 1277.950 - Sonnenreich &
Scheir Ltda. - Modêlo de utilidade.
NO 1277.9E5 - Braulio elando7fo
Gomes e Hans Allemann - Privilégio
de invenção.
NO 127.994 - Metalúrgica .Ripoll
Ltda. - Privilégio de inveneão.
NO 128.174 - Roberto Xavier de
Oliveira - Privilégio de invenção.
•

N9 127.236 - Robert L. Van de
Mark - Privilégio de invenção.
No 128.263 - Rodolf Pletscit IViodèlo de utilidade.
N9 128.720 - The Hobart Manufacturing Company - Privilégio de invenção.
N9 128.971 - Anders Ruben Hausmg - Privilégio de invenção.
NO 129.072 - Joaquim Enrique
Adolfo Albrecht Moller - Privilégio
de invenção.
N9 129.076 - Marcelo Teher - Modéio de utilidade.
N9 129.111 - Carlos de Oliveira
Ferraz do Amaral -- Privilégio de in7enção.
NO 129.156 - Nacto Matsushita, Modélo de utilidade.
N9 129.171 - Antonio Luiz Bailo Privilégio de invenção.
No 129.1772 - Cia. United Shoe
IVIachinery do Brasil - Privilégio de
Invenção.
N9 129.256 - Molins Machine Company Limited - Privilégio de invenção.
N9 129.382 - Sylvio Sargentino e
Lorenzo Cascrati - Privilégio de invenção.
N9 129.529 - Cyrineu do Amaral
- Privilégio de invenção.
N9 130.433 - John W. Bjacek Privilégio de invenção.
N9 132.9E0 - Magnetic Filter Corporation - Privilégio de Invenção.
N9 150.455 - Noboru Toita - Modélo industrial.
N9 150.668 - Indústria e Comércio
de Plásticos Ajax Limitada - modelo industrial.
N9 151.189 - Atahyde Silva - modélo industrial.
N9 151.007 - Companhia Paulista
de Prriáis r.• Artes Gráficas - mode.ta industrial.
N9 157.290 - T. B. Cosméticos
Sociedade Anônjma modêlo industrial.
Na. 158 797 - 158.798 - 158.799
- J. J. Cartolano S. A. - Alumínio Empresa - pri rilr,lo de invenção.
N o 158.818 - Mário Sander Pôrto
de Carvalho - privilégio de invenção.

N9 158.858 - Mário Heferry - privilégio de invenção.
W 158.873 - Waldettudo Chagas
e Sebastião Lago - modêlo de utilidade.
No 158.884 - Indústria e Comércio
de Bicicletas Caloi 8. A. - privilégio de invenção.
No 158.687 - Ernani Alves Farias
- privilégio de invenção.
N9 153.891 - Aristheu de Medeiros
Lopes - modélo de utilidade.
Nç 160.352 - Videaço Limitada modêlo industrial.
N9 160.a10 - Wilson Paulo Abdella - modêlo industrial.
N9 160.512 - Carlos Augusto Gonçalves - modêlo industrial - Arquivem-se os 'processos.
EXPEDIENTE DA SECA° DE
EXAME FORMAL
Rio. 27 de dezembro de 1965
Exigências
Têrmos com exigências a cumNo 3139r::1298
: - Química FarmacêutiLema Limitada.
N9 403.283 - Lanificio .Sulriogran•
dense S. A.
N9 405.984 - Multibrás Indústria
de Aparelhos Domésticos Limitada.
Ns. 405 985 - 405.986 - Multibrás S. A. Indústria de Aparelhos
Domésticos.
N9 455.451 - Baboghlian & Irmãos
Limitada.
N9 455.500 - Moageiras Piauienses
Limitada.
No 456.001 - Polenghl S; A. Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios.
'N9 456.848 - Indústrias Granfino
Sociedade Anónima. No 456.849 - Indústrias Granfino
Sociedade Anónima.
N9 456.853 - Indústrias Granfino
Sociedade Anónima.
N9 461.232 - Francisco Ximenes
de Aragão.
No 466.377 -Diroma Modas Limi.
tada.
CP.

N9 464.070 - Meireles & Companhia Limitada.
N9 466.447 - .Alceu Santos..
No 466.457 - Regifarm Limitada.
N9 466.506 - Chianti Melini S.P.A.
N9 '466.719 - Sociedade Cereais
Café Limitada.
N 9 468.048 - Guy Marie Duval.
N9 468.742 - Agrolin S. A. ,AgrePecuária.
N9 459.045 - Toro S. A. Indústria e Comércio.
N9 483.546 - Café e Restaurante
Flôr da Quinta Limitada.
No 483.547 - Leiteria Capotai Limitada.
N9 483.548 - Irmãos Semer Sociedade Anônima - Fábrica de Tecidos Vules.
No 467.,/96 - Gráfica Wichy Limitada.
No 468.067 - Bar Elessa Limitada.
N9 469.716 - Indústria de Papéis
Wally Limitada.
N9 483.664 - Antonio Carlos Pio
Ballarin.
N9 483.665 - Metalúrgica do Levante Ltda.
N9 483.659 - Mobil 011 do Brasil.Indústria e Comércio Limitada.
N9 483.699 - Emprêsa de Organização e Administração de Cinemas
Nadimag Limitada.
No 483.701 - Emprêsa de Organização e Administração de Cinemas
Nadimag Limitada.
Ns. 483 703 - 483.704 - Roémmers S. A. Industrial, Comercial e
Financeira.
No 483.730 - Sulmar S. A. Comércio e Indústria de Carnes.
N9 454.421 - Coretul Comércio,
Representações e Turismo Limitada,
No 462.852 - Matadouros F'rigorificos 8. A. Mafrisa.
N9 468.005 - Tsutomu Sadakane.
Retificação de Clichê:
Têrmo no 483.724 - Frase de propaganda: - Vida mais bela.., com s.
lâmpadas Philips - Requerente: Sociedade Anônima Philips do Brasil
- Clichê publicado em dezenove de
maio ele 1961 com incorreções.
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Tèrmo n.9 712.573, de 24-9-65
Comercial Ipê Ltda.
Paraná

«CILPE»

Termo n.° 712.592, de 24-9-65
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América

SELEEN

lhas" para Untar, toalhas odre chá e
caie- toalhas para banquetes. giram
ções para cama e mesa. toallunhas
cobre aio)
Termo n.° 712.597, de 24-9-65
Toalheiro Brasil S. A.
Guanabara

Termo n.° 712.600, de 24-9-65
Toalheiro Brasil S. A.
•
Guanabara

RUGTEX

Classe . 2
Classe 34
Substanciais e reparaçÕei gultnicas
Tapetas, cortinas e panos para assoa.
usadas na agricultura. na holicultura
lhos e paredes, linóleos, oleados e eti.
Classe 4
na veterinária e para fins sanitária,
casados, inclusive para instalações fios.
Madeiras em bruto
a saber: adubos, ácidos sanitários
pita la res
Classe 37
águas desinfetantes e para fins sani- Roupas brancas para cama e masa
Termos
ns.
712.6111
a 712.606, de
Termos a.° 712.574 e 712.575, de
tários, apanha-moscas e insetos (ár ss,o,choados para camas co chas co.
•.
24,9-65
24-9-65
goma e ptapei ou papelão), afeada h toses, -stregões fronhas guaraana
Toalheiro lirasil S. A.
Cerâmica São Caetano S. A
oactericidas. barancidas. carrapaticidas pos. eirgo.s borrlad .. s logos de tasalhas
•
,
Guanabara
cresol, creosotalina, creosoto, desodo- ençóia. mantas is
mas. anilas ostra
rante. desinfetantes, aetumadores. ez- cosinaa e panos de pratos, toalhas de
certninedores de pragas e hervas dam rosto e banho toalha, ir mesa roa
altas, esterilizantes embrocações para lhas para (antas toalhas para chã e
4gts.
animam, enxerto.. farinhas de °azos. caté- toalhas vara banquetes. auarni
55'
Classe 29
fertilizantes. tostatos, sormicidas..tuan
ções para ..ama e mesa. toalhinhat
Esceivas comuns (não incluirias nas
(cobre hão)
games. fungicidas, glicose • para tuu
':**S
classes 6, 11, 17 e 48) ,espanadores e
veterinários. guano. herbicidas, muno
Termo n.° 712,598, de 24-9-65
, '5> • 4b.
vassouras
las. rnsetifugos. larviodas, aticrohici.
Toalheiro Brasil S. A.
Classe 34
das, medicamentos para animais, aves
Guanabara
Tapetes, cortinas e panos para assoaloht
e peixes óleos desinfetantes e vetem'e40?
e paredes, linóleos • e encerados, incaanárioa. petróleos sanitários e desinfesive para instalações hospitalares
tantes. papel fumegatório, pós inseticidas, paraticldas. tun gicidas e desints
Classe 16
Classe 37
Para &isiinguiri Materiais paar constru tataca. preparacões e produtos inseti
Roupas brancas para cama e mesa;
Classe
37
ções • decorações: Argamassas argila delas. germicidas desinfetantes e vete
Acolchoadi» para camas a) chas CO.
areia. azuleios. batentes balaustres blo unários. raticidas, remédios para tina Roupas brancas, para cama -e mesa: hen/m.8, esriegões, fronhas qui:lana
coe de citrinto. blocos para pavimenta veterinários. sabões veterinários e de- Acolchoados para camas :olchas co por v.V05 bOr CiadJá. tonos 1.- toalha..
cão. calhas cimento cal cré. chapas sinfetantes, sais para fins agricolax berrares esfregões fronhas, guardaria lençóis o antas csafis pari sara
isolantes, caibras, caixilhos: colunas horticulas. sanitários •e veterinários pos. jogos bordados, logos de soalha) cosidia e panos de pratos tosilias de
chapas para coberturas, caixas dáqua sulfatos, supertostatos. vacina, para lençóis.. mantas para camas, panos par., rosto e banho, toalhas le sasaa toacosinha e panos de pratos, toalhas de lhas Para iantar toalhas para cha
caixas de descarga para eixos 'edifica.
animais e hervas dadinhas
rosto e banho, toalhas de mesa toa cate toalhas para banquetã. quarniçaies premoldadas. estuque, emulsão le
Termo n.° 712.594, de 24-9-65
lhas para !anta'', toalhas para chá e Jtes Para cama e mesa. toalhinhas
base asfáltico. estacas. esquadrias. estru.
(Prorrogaçao)
(cobre pão)
turas metálicas para construções. lame. The Goodyear Tire ã Rubber Company cate, toalhas para banquetas, yuansi
ções para cama e mesa. toaannhas
de junção lages. lageotas, material iso
Termos ns. 712.607 e 712.608, de
Estados Unidos da América
(cobre pão)
las de metal • ladrilhos, lambris, luvas
24-9-65
lauta contrr frio e calor. manilras mas- Termo n.9 712.599, de 24-9-65
Toaneiro Brasil S. A.
sas. para revestimentos de paredes, ma
Guanabara
Toalheiro Brasil S. A.
delras para 'construções mosaicos, pro
Guanabara
duros de base asfáltico. produtos para
•
tornar impermeahilizantes a< argamas
Sas de cimento e cal hidráulica pedre
Classe 39
pulha prcxluts betuminosos impermea
Solas 'e solados
Classe 29
bilizantes li q uido, ou sob outra, forma,
Escôvas comuns (não incluirias nas
Classe 34
Termo n.° 712.595, de 21-9-65
para revestimentos e outros como nas
anadores e
Tapetes, cortinas e .ianos para assoa- classes 6, 77, 17 e 48), es p
The Coca-Cola Campava
vimentacão pecas ornamentais de ci
vassouras
lhos e paredes, linóleos, oleados e •mmento oui gesso para tetos e paredes
Estados Unidos da América
casados, inclusive para instalações hospapel para torrar casas massas antiClasse 34
pitalares
Dar
ácidos oara use na. construções
Tapetes, • cortinas e panos para aasns..
REAL GOLD
quotas portas Portões p isos soleira:
lhos e parcelas, linóleos. oleados e enTermos as. 712.601 a 712.603, de
para portas taolos tilbos de concreto
cerados, inclusive para instalações ho5.
24-9-65
telhas tacos tubos de ventilação Ma
pi ta • ares
Aktiebolaget C.
Johansson
Classe 42
"cases de cimento vI g as, vigamentos
Suécia
farinas
us.
712.61,9
a 712.611, da
Bebidas
JIcoólicas
e
fermentadas,
não
vitrõs
24-9-65
incluídas na classe 3
Classe 15
Toalheiro B-asil .S. A.
Ti.ano n.° 712.596, de 24-9-65
.
Guanabara
Para distinguir: artetatos e porcelana.
Toalheiro Brasil S. A.
barro e !erra cota louças vidradas para
ti•O caseiro, adornos fins artisticos e
Guanabara
Instalações sanitárias: Artefatos de ce•
rántica para uso caseiro adornos e fins
artisticos: Alguidares. slmotarizea, as
Classe 6
Classe 29
abeiro., copos caldeirões. cantareis ca.
Ferramentas (mecânica, elétriacs e/oa Escovas comuns (não incluí das naa
:ladeiras isombonieres bule& barris. Ne.
de
pneumáticas)
para
cortar
/lascas
classes 6, 11, 17. e 48), espanadores e
Classe 37
diabo'. cofres cubas compoteiras.' des.
para fu.so•
v,assousa s .
tansa-talheres. escarradeiras. filtros for. Roupas brancas, para cama e mesa:
mas. graus. globos farras licoreiros la- A:tdc.hoados para camas- enslchas,
Classe 8,
Classe 34
vatórios mantequelras moringa& nicho bertores. esfregões - tronhas. enardana lInstrumentos para medidas de precisão Tapetes, cortinas e panos para assoa.
pires. pratos piles pratos para °ma- noa. logos bordaaos logos de toalhas
lhos e paredes, linóleos, oleados e • ria
Classe 11
deiras. serviços para frios. chá e /antas. lençóis. mantas bar' carnais °anal para
casados. Inclusive para instalações hasa
Ferramentas
para
cortar
roscas
de
de
vasos,
vasos
aratus.
toalhas
de
cosiam,
•
panos
giravam.* talhas, tijelas.
pitalarea
parafusos
rosto e banho, toalha, de mesa. toa.
sanitários e idearas

Indústria Brasileira

GRISTEX

REMOVEX

ALSCO'

TRULITE

rAPETEX •

R.EMODUST

r.

SHOPKEX

LAMPATEX
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Classe 37
•
Roupas brancas. para cama e mesa:
Azoli 1 ciados Para camas, calchas,
bercorel, esfregões. fronhaa guardana•
haat,: bordadas, l ogos diz toalhas,
re:,..6fs, e antas para camas, paios para
coshaaa
panos 1v —ratos. toalhas de
roam, e banno, toalhas de mesa. toálhas para Jantar. toalhas para chá
café toalha para banquetes. guarnições para cama e mesa, toathinhas
(cobre pão)
•
Terrno ta' 712.612, de 24-9-65
•Line Material do Brasil S. A. .
Guanabara .
'

.iNIMISTRIA BRASILEIRA
Classe f§
Artigos da classe
Termo n.° 712.613, de 24-9-65
Line .Material do Brasil S. A.
Guanabara

II
X
O
ntrsTrius Bansnmuli.
Classe 8
Artigos da classe
.Termo n.° 712.614, de 24-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara
.•

NO.V ALI TE
' INIMSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 712.617, de 24-9-65
Une Material do Brasil S. A.
'
Guanabara

Teimo a.° 712.622, de 24-9-65
N. , Comércio e Re•?;esenI Mariner S. . tações
Guanabara

II.C.V.

INDDSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 712.618, de 24-9-65
Une Material do Brasil S. A.
Guanabara

C.O.B.

iNDOSTRIA BRASILEIRA'

Classe 8
Artigos da classe
Termo na' 712.619, de 24-9-65
Une Material do Brasil S. A.
Guanabara

MDO

INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
. Termo n.° 712.620, de 24-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara

ABO

Sopneus

SALVADOR
Bahia

Classe 39
Compra, venda, representações, serviço
de vulcanização e ressolagem de pneus
Classe 6
•
Termo n.° 712.632, da 24-9-65
Máquinas industriais e sua: partes frite- Indústria e Cornérci ode Refrigerantes
'
granteaJanusia Ltda.
Bahia
Termo n.° 712.624, de 24-9-65
Pró-Fama Publicidades Ltda.
Bahia

•

Protama
Publicidade&
Ltda,
Nome comercial
Tértno n 9 712.625, de 24-9 65 Leonardo Godoy de Vasconcelos
Bahia

SALVADOR

Classe 8
Artigos da classe •
Tênmo n" 712.621. de 24-9-65
Une Material do Brasil S. A.
Guanabara

Z /NE.

MVIIrIfROIIL aoaiONIESli

a. It.

'INVOSTRIA BRASILEIRÃ
Classe 8
Artigos da classe
• Termo n•° 712.616. de 24-9-65
Line Material do Brasil S: A.
Guanabara

SLTRALI-TE
INDÚSTRI
.

A BRASILE:QL.

Classe 8 Artigos da classe

Classe 21'

Titulo: de estabelecimento
Tétano ts:" 712.626. de 24-9-65
Afonso Cavava Noubar Gazarian
Balia

Só"
Dla.vre-s•

Classe 41
Classe 8 Baias. bombons, 'caramelos, doces, can
Insígnia comercial
•
feitos
• Termo n.° 712.623, de 24-9-65
Terra"
os,
712.627
a 712.630, de
Selsav — Serviços Eletro Navais S. A;
24-9-65
Guanabara
Indústria de Doeaa São Caetano Ltda..
•Bahia

StinaV'
Indústria Brasileira,
' Classe. 8
Artigos da classe

-Bnianiuhó

Ind.Brae,
Classe 43
Refrescos e refrigerantes em geral
Ténno

n.° 712.633, de 24-9-65
ti Cia. Ltda.

1. lsnar

Bahia

MotoplAint

INDUTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo. n,'' 712.615, de 24-9-65
Line Material do Brasil S. A.
Guanabara

Classe 41
• Bom-bons, balas, e eloc.olates
Classe 41
Macarrão, talharim. spaghetti, rigatoni.
pizzas,. ravioli, capeletti
Classe 41
Biseõitos, bolachas, 'cream crackers
• remiu na 712.631, de 24-9-65
Comercial de Pneus e Acessórios Ltda.
Bahia

Girasoi
Braa,
Cmaaa

Doces e • cons

' SALVAD OR—

B

A

Ciaase 2'
Peças e acessórios para automóveis
Termo n." 712.634, de 24-9-65
.
Cia. fada.
. I. lsnar
Bahia

11 OMAR _
2. COA"
11.11rDa.
Nome comercial
Termo na' 712.635. de 24-9-65 ^ •
ndastria e Comercio de Retrigerantes
'

lanusia Ltda.
Baba

Bu'mnintia
Ind.Bras.
Classe 41

em geral .

Refrescos e refrigerantes rei geral
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Nbletino n.° 712.636, de 24-9-65
e Nordeste Empreendimentos
Económicos Ltda.
Bahia

NOM/EME.;
NORDESTE
EMPREENDIMENTOS
CCONOMICO S — LTDA.

Termo n.o 712.642. de 27-9-1965
Comanhia Swift do Brasil
São Paulo
,

CANELIT OS
Indústria Brasileira

• Classe 41
Carnes frescas, carnes resfriadas, carnes congeladas, carnes defumadas, carNome comercial
nes em conserva línguas, miúdos aves,
rirmo n.° 712.6S7, de 24-9-61 • peixes mariscos, moluscos, frutas ceNordame Nordeste Empreendimentos reais, legumes, verduras, extrato .de carEconómicos Ltda.
ne, extraio de tomate, extrato de frutas,
Bahia
doces, essências aliniemicias (exceto carnela em p6), condimentos alimentiaios
orduras animais, gorduras . vegetais,
óleos animais, óleos vegetais, compostos
IND.-BRAS.
animais, compostos vegetais, manteiga
queijo, laticínios xxi argarina, aplicar mel
Classe 50
istquansas e propaganda da firma em chocolate, café, chá infusões alimentícias, alimentos para animais, alimentos
•
geral
para aves alimentos para peixes, presunnano n.° 712.638. de 24-9-65
tos, salsichas, salamaria, rodutos sumos
ittordeine Nordeste Empreendimentos frescos, produtos suínos salgados, ' proEconómicos Ltda.
dutos suínos defumados, produtos sumos
em conserva, ovos industrializados, ovos
Bahia
em pó, produtos alimenticioa
industrializados
NORDEME
Tármo n.9 712.643, de 27-9-1965
Met-Por Filtros Metálicos Porosos Ltda,
sa I vador-ba
São Paulo
Classe 33
•
Titulo de estabelecimento
• LUBRIAR
Wrsno n.° 712.639, de 24-9-63
Indastria Brasileira
Jamil Musas
Bahia
Classe 8
Filtros de ar, filtros par gasolina, filtros
para gua. filtros para óleo, fidtros para
motores, filtros para gases, 5iltros para
combustíveis, filtros de reenchimesto
para tratores, filtros para implementos
hidrittalicos e filtros para a indústria
Térmos as, 712.645 a 712.649, de
27-9-1965
Met-Por Filtros Metálicos Porosos Ltda.
São Paulo

NORDEME

Classe 37
Mosquiteiro
Tbraao n.° 712.640, de 24-9-65
dri Ribeiro 5'Cia. Ltda.
Classe 36
Titulo de estabelecimento
Ttrmo n.° 712.641, de 24-9-65
Marques Ltda.
Sampaio
Bahia

MERCADINHO
TUDO ENOSSO
BÁLVADOR BA

Classe 41
Titulo de estabelecimento

rIMBP O

Indantria Brasileira
Classe 11
Artefatos de metal: Roscas, pinos, grampos, canos, tubos recipientes de metal,
conexões para filtros, molas, arruelas.
rebites, porcas e uarnições de metal
para filtros
Classe 28
Artefatos de material plástico: Tubos.
caixas e guarnições de plásticos para
filtros
•
Classe 39
Artefatos de borraçha: Tubos, arruelas,
rebiws e guarnições de borracha para
filtros
Met-Por Filtros Metálicos Porosos Ltda.
São Paulo .

Classe 8
Filtros de ar, filtros par gasolina, filtros
para gua, filtros para óleo, fidtros para,
motores, filtros para gases, .çiltros para
combustíveis, filtros de reenchimesto
para tratores, filtros para implementos
hidráulicos e filtros para a indústria, Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em tio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças,_ estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
eia barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas. de metal, lata em- Molha, latão
em ¡Olha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limaElas,
magnésio. manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados . metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel. ouro. :Lixo
corrugado e zinco liso em tolhas
Termo n.° 712.644. de 27-9-1965
Met - Por Filtros Metálicos Porosos Ltda.
São Paulo

PURIPIC.AR
Indústria Brasileira
Classe 8
Filtros de ar. filtros par gasolina,, filtros
para gua, filtros para óleo, fldtros para
motores, filtros para gases, Sltros para
combustíveis, filtros de reenchanesto
para tratores, filtros para implementas
. hidráulicos e filtros para a indústria.
Termos ns. 712.650 a 712.653, de
27-9-1965
Gildo Rosa Frumento
São Paulo

CANDELABRE
Indústria Brasileira

dias, perneiras. quimonos, regalo%
mias de chambre, roupão. sobretudos,
.surpensórios, saidas de banho, sandálias
sueteres,. shorts. sungas, stolas ou siado'
thuca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos •
Classe 23
Para distinguir i 'iuos em geral, rekidos para confecções em geral, para
tapeçasias e para artigos de cama a
mesa: Algodão. alpaca canhamo cetim,
caro*, casemiras. fazendas e tecAos de
!â em peças. luta iersey, linho nvlon.
paco- paco. oercallne. ramt. rayon, /seda
natural tecidos plásticos - tecidos. imnertneabilizantes e tecidos de pano couro
Classe 4t3
Para distinguir: Perturnes. essências, ex..
trato; água de colónia água de toucador, agua de beleza água de guina.
água de rosas, agua de altazema. água
pata barba, loções . e tónicos para os
cabelos e para a pele brilhantina 1oarsdolina, batons.. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. bisos para os
cabevas creme evanescente. cremes uor..
ciurosos e pomadas para limpeza da p1ie e 'rnaquilage depilarias desod0• antes. vinagre aromático 00 de arma
e talco petumado 'ou não, apis coara
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar C1Its», e olhos. 'carmim prra
O rosto e para

OS

lábios,

e creme

Para barbeai. satác liquido perturnado
ou não sabonetes dentitricios em te%
pasta ou liquido. sais .pertumados para
banhos, pentes, vatiorizadores- ar perle,.
me; escovas para dentes cabelos. unhar
e cibos, rum de louro saquinho pertoarado, preparados em pa pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina. perfumada para os
:abalos e preparados para dsecolo..
ir unhas, cilicia e pintas ou sinais artt.
,
óleos part. a peie
Termo n.° 712.654. de 27-9-1965
Gildo Rosa Frumento.
São Paulo

CANDELABR-E"
•-• S eie Paula—Capital

Classe 33
Titulo
Termos tis. 712.615 e 712.656, de
Classe 36
27 -9.1965
Para distinguir; Artigos de vestuários Unidos S.A. — Veiculas e Máquinas
e roupas 'citas em geral: Agasalhos
Rio Grande do Sul
aventais, alpargatas. anáguas. salinas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés capacetes, cartolas, cara.
puçá. casacão, -coletes, capas. chales.
cachecols, calçados. chapéus. cintos
Classe 7
cintas, • combinaeões. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal- Má quinas e utensílios para serem use.
ças. camisas, camisolas, camis:cas dos exclusivamente na agricultura SI
a saber: arados. abridores
cuecas, ceroulas. éolarmhos, cueiros, lorticultura
vt1C433. ailubadeiras. ancinhos mesaias, casacos. crinelos, dominós.. achar- 1p
e emolilhadores ocinbinados,
pes. fantasias. fardaS Ora militares, co- ânimos
rrancadores
mecanimos oara agricul.
legiais, fraldas.. galOchas, gravatas. gor- 'ura, batedeiras
para cereais. bombas
ros. fogos de lingerie. jaquetas, laques. sara adubar. • ceitadeiras, carpideiras.
luvas, ligas, lenços, rnantós.
afiados tiara arroz charruas coara egrl.
maiôr. mantas. mandrião, mantilhas. pa- -ultura.
cultivadores.
dehulhatioreii
letós, palas penhoar .pulover. peleresae. triencralrires desentearadores. esmaga+
peugas. pouches.
• polaMas, pijamas. pu- fores para a agricultura, escarriticadon
,.
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tes enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas. 'emadeiras. gadanhos
parras p ara arado. grades de discoa
ou dentes, máquinas batedeiras" para
agricultura aiapainas inseticidas,- má
puinas vaporizadoras, máquipas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
imanuinas perfuradoras para a ageicui.
tura máquinas de plantar. • motocaar
tua& aiquinas • regadeiras. maquinas de
roçar, de semear, para sul tarar de
tonna, de triturar, de esfarelas terra
para irrigação, cara matar formigas ^e
outros Insetos . ara burritar r. :sa l variam desintetantes paus aduLar para
agitar e espalhar palha, para colher
al g odão, para colher cereais. máquina.%
amassadoras para fins aaricoias, de•
cortar árvores, para espalhar, para capinar. máquina combinadas para se
mear e cultivar, de deábanar para en
ai/ar maquinas e moinhos pnra torra
pena máquinas toscadoras. ordenado
res mecinicos, raladores" mecânicos iro:
los compressores para a agricultura
aacradetras, semeadeu-as, fecadeiras
semeadores de terra tosadores de gra
L2. 'tratores •agricolas válvulas para
• máquinas agridolas
Classe 8
Instalações elétricas, artigos elétricos e
eletrônicos para veiculas aparelhos eletrônicos e aparehos elétricos: • Acumuladores, aspiradores, aquecedores elétrico,
batedeiras, baterias, businas, bobinas,
dinamos dispositivos de partida enceradeiras " faróis, faroletes, filtros para
'motores, fonógra 4os.• geladeiras selais
refletores, rádios, liquidificádores e
televisores
Termos ns. 712.657 e' 712.658, de
27-9-1965
. Isdústrias Paramount S.A..
São Paulo
•

robe de chambre, rolpão. sobretudos, maiôs. mantas. Mandrião, mantilhas, pa.: tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
suspensórios, saldas debanho, sandálias letós. palas. pephoar, pulover, pelerinas.
sueteres; shorts, enagas, stolNs ou slacks peugas. ponches, polainas, pijamas. punhos, • perneiras. guimonos, regalos.
roucas, turbantes. ternos, uniformes
robe de chambre. rolpão, sobretudos,
e vestidos
suspensórios, saldas- debanho, sandálias
Termo n.° 712.659, de 27-9-1965
sueteres, shorts. sungas. atolas ou slacks
Ornar Presado Matos
toucas, turbantes. ternos. uniformes
São Paulo
• e vestidos
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` AMARE O MARRON BRANCO
Classe 42
Aguardente
Termo e. 0 712.660, de 27-9-1965
(Prorrogação)
Cotonificio da •TOrres S.A.
Pernambuco

PRORBOGAÇA0
A L V BA B
-

Termo n.* 712.662 de 27-9-1965
Guanabara Tijolos Ltda.
Guanabara

GUANABARk
INIMTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Tijolos, telhas, tadrilros e manilhas

eidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim
cansa. casemiras. fazendas e tec dos de
• ,CONEL'i
lã em peças juta. iersea. linho macia
'Indústria Brasileira
paco-paco, percaline, remi ravon. seda
natural. tecidos p lásticos. tecidos iraoemeabilizantes e tecidos de cano couro
• Classe 22
e vestidos
noa de algodão, cânhamo, luta, la.
aviou, tios plásticos fios de seda na- ' Teimo n. • 712.661, de 27-9-1965
tural • !lavou. para tecelagem, para
Modas Renaz Ltda,
bordar, para costurar.tricotagem e croGuanabara
ché. Fios e linhas de Cid espécie,
aço para pesca
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
aventais, olpargatas, anáguas, blusas
' botas, botinas, blusões, boinas, babaClasse 36
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- Para distinguir: Artigos de vestuários
puças, casacão, coletes, capas, abales, e . roupas feitas em geral: Agasalhos,
cachecols, calçados, chapéus, cintos. aventais, olpargatas:' anáguas, blusas

REM

antas, combinações, corpinhos, calças botas, botinas, blusões. boinas, - babade senhoras e de crianças, calções. cal- douros, bonés, capacetes, cartolas, caraças. camisas camisolas, caadsetas. puças. casacão, coletes, capas, chales.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. cachecols. calçados. chapéus. Cintos.
saias. casacos, chinelo, dominós, achar cintas, combinações, corpinhos. calças
pes. fantasias, tardas para militares co- de senhoras e'de crianças. calcõcs. callegiais, fraldas, galochas, gravatas,. gor- ças, camisas. camisolas ' camisetas.
ros. logos de !ingeria, jaquetas, laquês. cuecas, cerouras, colarinhos cueiros.
luvas, ligas, lenços, mantOs. meias,
casacas, chinelos, dominós. echarmaiôs, mantas, mandrião, mantilhas pa- pes, fantasias, tardas para militares coletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorpeugas, ponches, polainas, pi{arnas. pu- ros, logos de Ilnqene iaouetas, laques,
nhos, perneiras. quimmas, • regalos. uvas. ligas. len
m~f)s. meias,

ras, mantegueiras, pratos, pires, portaalmas, painenos, potes, pendentes pe. .
destais, saladeiras, serviços para
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vis
*aças, vidro para 'relógios. varetas.
vidros para conta-gotas," vidro para.
automóveis e para bara-brums e •
xícaras.
Termo ni 712.666, de 27-9-1965
Tubex Móveis Tubulares S.A.
São Paulo

Termo n.° 712.663, de 27-9-1965
Pósto de Abastecimento e Lubrificação
Agua Grande Ltda.

Guanabara

AGUA GRANDE
INDÜSTRIA BRASILÉIR).,
Classe 47
óleos lubrificantes, graxas e gasolina
Termo n.o 712.665. de 27-9-1965
Panificadora Pão Gostoso Ltda.
São Paulo

Indiletria Iírasilefia

Classe 23 Para distinguir: Tecidos em geral, te.

de mesa, cápsulas,' copos, espelhos. ascarradeiras, 'frascos, fôrmas para do es,
fôrmas para Rimos, tios de vidro, gar- •
ratas, garrafões. graus, globos, haste,
-furos. lardineiras, licoreiros mamadel•

•mousiltIA

• Classe 38
Aros para • guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco)• álbum
cara retratos e autógrafos. 'balões (exceto para brinquedos) blocos para
airaspondência blocos para cálculos

blocot para anotações bobinas brochuras não impressas cadernos • de escrever. ca-me para docuaientos carteiras.
Classe 41
caixaf de papelâc, cadernetas' cada:Balas, bombons, doces, carK.fs, bis- ri os JaiRps d. rartlo." caixas .cara pacoitos, bolachas, chocolates em tabletes cata:1a. maCes le visitas cartões coe em pó, geléia, de frutas, e de mo- ii.r.rcis's- cartõn nfil ‘eis contott •carcotó, mel de abelha, bananada, ligada. tonna. cadernos de papel melimetraras
pudins. doces em massa de ameixa, uva. e em branco cara desenho, cadernos
peras, maçã. caqui, caju. abóbora, ba- escolares, cartões em branco 'cartucho:
tata doces. abacaxi, mamão. bacuri, ma- de cartolina.' crapas planográfices, caracujá jaboticaba. goiabadas. pitanga. dernos de lembrança, ,carretéis de • pacarambola, tamarindo: treme de leite. p elão. envelopes. envólucros. cara- chia
doce de leite, coalhada, essencias para 3aros de papel. ericardenação de papel
balas e doces. passoca: amendoim. pes- ou papelão- etiquetas. • banias indicas
segada. marmelada. goiabada. frutas fnas de celulose. guardanapos. livros
secas, frutas em caldas. cristalizadas. não impressos, livros fiscais, livros de
marzitian. pralinés. torrão, confeitos, cre- contabilidade. mata-borro. ornamentos
me de goiabada e creme de banana mis- de p apal transparente, pratos papelicelaneas. compotas de banana, com- nhos, papéis de- estanho e de alumiai°,
potas em geral, laranjada e sorvetes papéis sem 'impressão. papéis.em: branco
para Impressão, papéis' tantasia.- menos
Termo n.o 712.644, de-27-9-1965
para forrar paredes, papel almaço com
Sever — Comércio e Indústria de.
OU sem pauta papel crepon papel de
Artefatos de Vidros Ltda.
seda,- papel Impermeável, papel " em bo-

Guanabara

INDÜSTRTA BRASILEIRA
C:lasse• 14
Vidro comum, laminado trabalhado
em tedas as formas e preparos vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de • metal ou composições especiais: ampolas. aquários. 'as
sadeiraa, almotarizes, bandejas, cube

bina para impressão. papel 'encerado,
papel , higiénico, papel impermeável.
para copiar papel para de.sephos papel para embrulho irapc;rneabilizado
papel 'para encaderriar,..papel. para escrever. papel para imprimir papel parafina para embrulhos, papel, celofane,
papel aelulase papel de linho papel
;.b.sorvente. . papel para embrufflai teb:ico. papelão recipantes de papei a,tas' de papel. rótulos de papel, rolos
de p apei transparente sacos de papel
4erpcntinal tubos postais de cartão
tubctes de pape/
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PublIcago feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará. a .
correr prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante éese prazo poderão apresentar rmuar. oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•

Termo n.° 712.667, de 27-9-1965
Companhia Hemmer Indústria e
Comércio
Santa Catarina

Termo n.° 712.671, de 27-9-1965
Compansia Hemmer Indústria e
Comércio
Santa Catarina

Termo n. o 712.675, de 27-9-1965
Cia. Renascença Industrial
Minas Gerais

Termo n.° 712.679, de 2/-9-0
Instituto Nossa Senhora de Na7areth
Guanahata

PRORROGAÇÃO

ísottooacze.
_ PãOalteGLGIO

Classe 41
Lin:trate (reptilho em conserva)
Termo n.° 712.668, de 27-9-1965
Compansia Hemmer Indústria e
Comércio
tia Catarina

INUSTRIÀ BRASILEIRA

Classe 41
Picules (legumes em conserva)

Termo n.9 712.672, de 27-9-1961
Compansia Hemnier Indústria e
Comércio
Santa Catarina
isubefaeis

1

~

taa..

Classe 23
Artigos da classe
Termo n. 9 712,676 de 27-9 1965
Lecien S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

industrial, musical e artistica

PRORROGACÃG

Termo n. 712.681, de 27-9-65
Helio Carvalh da Slioa
Guanabara

PELTIN
Indústria Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico co1iri<4 íncli
" cado nas COnjuntivitPs e Sans
cc,,ri
manifestações
TINN Iltárt"
Termo n.° 712.677. de 27-9-65
Classe 41
Marel
Máquinas e Artefatos EletrôVacas ao natural, conservada em latas
nicos Ltda.
e vidros
Classe 11
Rio
de Taneiro
Cenouras ao natural conservadas em
Termo n. o 712.669, de 27-9-1965
latas e virros
Compansia Herr:mar Indústria e
Comércio
Tertn on.° 712.673, de 27-9-1965
Santa Catarina
Compansia Hemmer Indústria e
Comércio
Classe 6
Santa Catarina
Máquinas e suas partes integrantes

t40 U PPS

H AREI

-11,0 aa aaa a Ole

)09
Ag1,00''
latas e vidros
Termo n. o 712.670. de 27-9-1965
Compansia Hemmer Indústria e
Comércio
.
—
Santa Catarina

Classe -II
Ameixas em caldas
Termo n.? 712.674, de 27-9-1965
Compansia H.emmer Indústria e
Comércio
Santa Catarina
rio* ttttt

Termo n.° 712.678, de 27-9-65 •
Instituto Nossa Senhora de, Nazar;t11
Guanabara

INSTITUTO
NOSSA SENHORA
DE NAZARETH

Classe -11
Palmito ao natural conservado em

Classe 33
Cursos: primário, admissão. lniciaOlo

Nome civil
Termo n.° 712.680, de 27-9 65
Helio Carvalho da Silva
Guanabara

CORItinin. HABITACIMI. Dos tumente
oe Esikho DA SUADA:ALA

Classe 33
Expressão
Temo n.° 712.682. de 27-9-65
Lubrificação Automática Ltda.
Pernam'i5azo

Lubrificação,
Automatica Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 712.683. de 27-9-65
Cerâmica Santa Maria Ltda.
"ernambuco

Cerâmica Sinta,
Maria Ltda.,
IN °me comercial
Tenno n.° 712.684, de 27-9-65
"Lean Heitner El Cia. Ltda.
Pernambuco
•

950

aorica- cie Motores',

LH

01.tald\j
a
els

Classe 41
Péras em calda

ríDOSTR IA il,AOLVN;

Classe 41
Ameixas em caldas

Classe 33
In.signia

•

Clases: 8 e 33 .
Titulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

8302 Quinta-feira" 30

Dezembro de 1965

"1~

MARCAS DEPO-SITADAS
nn••n•n•

_Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação colunar:á
IN correr o prazo de
dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departament0
Nacional da Propttedade 'industrial &Mies que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

e

Termo n. 712.693, de 27-9-65
Ibi.atel — Instituto Brasileiro de Rádio,
Televisão e Eletrônica Ltda.
Guanabara

coei, albumina, anilinaa, alumen,
vaiada, alvejantes, alumlnio Mn pó, ama
ataco, anti-incrustantes, anti-oxidantee,
anti-corrosivoa anti-detonaiites, azotatos,
agua acidulada para acumuladores, agua
oxigenada para fias industriis, amonia.
!`Desibras" Desidratados.
_PRORROGAÇÃO
IBRATEL- Instituto Brasileiro
1_
banhos para galvanizaçâo, beazinaa.
•
de Radie, Televisão e Eletrônica Ltda. benza betumes, bicarbonato de sódio._
do Brasil S/A '
de potássio, composições para asnal°.
reg de incêndio, cloro, corrosivos aroNome comercial
matos; corantes. descorantes dseincrusa
Nome civil
Indústria Brasileira
Termo n° 712.686, de 27-9-65
tantas, dissolventes, emulsões fotogrda
'I
ermo
n.
712.694,
de
27-9-65
"Desib raa:' Dãidratados do Brasil S. A.
Classe 3
Ibratel — Instituto Brasileiro deRadia. ficas, enxofre, Eter, esmaltes, Moa a..
Pernambuco
Lha produto farmacêutico indicado 113S
xadores. fluidos para freios, formol. toa.
Televisão e Eletrônica Ltda.
fatos industriais, fluoretos, fundantes 'At
nevralgias dentárias
Guanabara
ra solda, gelatinas para fotografias
Termo ' n. 712.691, de 27-9-65
pinturas, giz, glicerina, magnésio, mera
(Prorrogará )1
Curio, nitratos, óxidos, oxidantes, óleos
Farmopecuária S: A. Produtos
para pintura. óleos de linhaça, produI ndústria Brasileira
Veterinários
tos quimicos ara imprevisão, posam iaSão Paulo
dustriaL produtos para niquelar, praClasse 41
datas.. prussiatos. reativos, removedores,
Para . assinalar e distinguir genéri---aniceClasse 33
PRORROGAÇÃO'
reveladores, sais, alicilatos, secantes.
te os artigos da classe, a saber: Sabs
Ensino de rádio, televisão e eletrônica soda cáustica, soluções químicas de aso
andas alimentícias e seus preparados.
Termo ti. 712.695, de 27-9-65
industrial, solventes, tintas em pó, líIngredientes de alimentos. Essências alimentidas
.
Ibratel — Instituto Brasileiro de Rádio. quida*. sólida& ou pastosas • para madeira. 'erro, parede., fibras, talco In.
Televisão e Eletrônica Ltda.
Tenno a.° 712.687, de 27-9-65
Indústria Brasileira
destrui, tbiner, verntres e zarcão
Bôa Sorte Industrial de Óleos V-getais
Guanabara
Classe 17
Ltda.
•
(2asse 2
Tintas
Adubos.
ácidos
sanitários.
figas
destaGoiás
etantes e para fina sanitários apanha
27-9-63
Tênmo n. 712.696,
nõsca e insetos (de 'goma e papei nu
Cia. Ltda,
Daniel Villela Monteiro
oapeiaol. aicans - . bactericidas. ba ,. atiGuanabara
cida& carran•ticidas, cresci. :serosa',
-136a Sorte Industriai
na. creozoto, desodorantes desinfetan•
PRORROGACÃO1
tes, defunadores . exterminadores de
Óleos Vegetais Ltda.
pragas e trariam daninhas. atarantam
"
tes, embrocações oara animais 'enxertos. farinha de osaos.- tertilizantea toi.
Nome comercial
tatos, formicidas fungicidas tumiganTeoria n.° 712.688.- de 27-9-65
res. g!icose , para fins veterinários. guaBôa Sorte Industrial de Óleos Vegetais nos. herbicidas Insetifugos, larvicidas
MAGASIN)
Lida,
microbiaidas. medicamentos para sai
Goiás
Classe 36
siais, aves e peixes, óleos desintetante.
Titulo de estabelecimento
f- veterinários . petróleos sanitários s e
desinfetantes papel turnegatório pó.
Termo n. 712.697, de 27-9-65
inseticidas. Darasiticidas. fungicida! •
Fábrica de Filtros Venue Ltda.
desinfetantes. , preparaciões . e Produtos
Guanabara
•seticidas. germicidas desinfetantes e
Classes: 32. 33 e 50
veterinários, raticidas. remédios atira Ensino de rádio, televisão e eletrônica.
Fins - veterinários, sabões veterinários e Publ t cações e impressos em geral. CarPRORROGAÇÃO
-desinfetantes. ,sais para fins agrícolas
tazes de propaganda
horticulas. sanitrios• e •veterinários• sul
Termos as. 712.698 e 712.699. de
fatos. supertostatos. vacinas para ave.
27-9-1965
?. animais. venenos contra insetos ara.
Imprimex Tintas Gráficas Ltda.
mais e herva. daninSas
Indústria Brasileira
PIDOSTRIA BRASILEIRA
Guanabara
Termo n. 712.692, de 27-9-65
Minerbras — Consórcio de' 'Amarias
Classe 15
do Brasil Ltda.
Para distinguir: Filtros, moringas, taClasse 41
Guanabara
.has e velas filtrantes, de barro ou
Óleos e gorduras comestíveis
cerâmica
Termo ri.• 7l2.68, de 27-9-65
80- Termo n.° 712.700. de 27-9-1965
Produtos Catitú Ltda.
Imprimex Tintas Gráficas Ltda. •
•
Guanabara
• Paraná •

Termo rim° 712.685, de 27-9-65
"Desibras" Desidratados do Brasil S. A
Pernambuco

Termo n.° 712.690. de 27-9-65
(Prorrogação
Darei Industrial Farmacêutica Ltda.

CALMODENTIL

DESIBRAS

IBRATEL

SANASARNA

4

PRIMOR,

•
, CAT

I

TU

[BANL•IMEX W

I

li

Indústria Brasileira
Classe 41
Para assinalar e distinguir genéricamen•
ta os artigos da classe, a saber: Saha
tapeias alimentícias e seus preparados
Ingredientes de alimentos. Essências
alimentícias

• • ••• .

Classe 1
C..lasse 1
•
Para distinguir; Absorventes, acetona Azul da prérsia. azai ultramar aluaiiClasse 4
- acido& acetato& agentes guimicos para aio taa pó oara pintura, kaidc
Substâncias de origem mineral em truta 3 tratamento e coloração de 4ibras., te. raumen. água oxigenada. água tas. 41ou parcialmente preparados
ciclos, couros e calmosa. agua raz, dl cm:ia para Uns industriais. alvaiades

414
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and-corrosivos. ácido arsénico brilhan •
te: a óleo. bromoreto de amamio, bicro.
matos, cloreto de sódio. cloreto de
amônia, cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso ca indústria
mineral, creosoto para isselústeaa. carbothICO
nato de magnésia. cloretc
cloreto de cálcio. esmaltes goma-laca
preparada, "glicerina "para d.e na iachstria. hiposolfito de sódio todureto
de amórno tdrosolfito. laci massa á
base de óleo para' correção le pinturas
nitrato. óleos. ootássto de sódio pa
tassio para uso na indúst ria. secantes
oara tintas, sais de arsenico usados
na indústria, sultatos. tinta. tintas a
álcool, vernizes a a:coal
Termos na. 712.701 e 712.702, de
27-9-1965'
ATA — Arquitetos e Técnicos
Associados Ltda.
Guanabara

•

ATA

Indústria Brasileira.
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas argias
nzuletos. batentes battmástrz• s tdo
coa de ciinnto. 'alocos para pavimentação. calhas. cimento ral 'cré. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos: colunas(
chapas para coberturas, caixas dagata
caixas de descarga para etixos edifica.
cões premoldadas. estuque. emulsão ale
base asfáltico, estacas, esquadrias estru
turas metálicas para construções, lame.
ias de metal ladrilhos. Izarnbrisa luvas
de junção iogas, lageotas. material tao.
lante contra frio e calor. mandrias. massas para , evestimentos de paredes. ma•
(Jeiras para construções .mosaicos, pro
tintos de baste asfáltico, produtos para
tornar inipermeabilizantes as argamatsa de cimento e cal hidráulica. pedra
produts betuminosos. impermeabilizantes liquidos ot. sob outras formas
para reveatimentos e outros como nas
vimen.taçáo, peças ornamentais de cimento ou ga ga° para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções, par.
atletas Portas, portões. pisos, _soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos.' tubos de ventilação. taw
enks de cimento. vigas, vigamentos
vielas
Classe 40

Móveis em geral de metal. vtdro, de
aço, madeira, estofados ou não. Meloowe móveis para escritórios: Armários
armarioa para banh o irc e para roupas
- usadas, almofadas. acolchoados para
ntaveis. bancos. balcões, banquetas
aandelas .domicillares. berços, biombos
cadeiras carrinhos para chá • café,
a ontuntos para dormitórios. conjuntos
para sala de tatuar . • sala de visitas
conjuntos para terraços Jardim. e praia
aoniuntos de armários e gabinetes para
cepa e cosinaa. camas, cabides, cadeiras"
giratórias, cadeiras de balanço, caixas

de rádios colchões, colchões de moais

-fispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, estateguiçadeiras, escrivaniabas. estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas. mesinhas para rádio e talava
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos. poltronas
poltronas-cainas, prateleiras. porta-cha.
patas, sofás. sofás-camasa travesseiros e
vitrines
Termo n.° 712.703. de 27-9-1965
Bauer
Schuarte
Alemanha

Termo n.0 712.705, de 27-9-1965
Lambert 6 Sampaio Ltda.
Guanabara

1

Tarmo n. 9 712711. de 27-9-1955
Antonio João de Camargo
São Paulo •

Guanabara

9m.f2excx

enuc
P.oVsero n

AOUARDUNTE
„.c...

Ciasses: 41, -42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 712.706 de 27-9-1963
Primax Revestimentos Ltda.
Guanabara

.PRORROGACÃO

PRIMAX
INDrISTRIA BRASILEIRA

Classe 11
.
Parafusos e porcas
Têrmo n.° 712.704. de 27-91965 —
Super Marcados .Sisamar Litnitada'

Classe 33
Revestimentos em geral
Termo n.9 712.707. de 27-9-1965
Salão de Beleza Gardênia Lida.
Guanabara

• • Guanabara

GÁRDENIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe II
Classe 48
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Salão de beleza, artigos de toucador
açúcar, alimentos para animais, amido
Térmo n.9 712.708. de 27-9-1965
amêndoas, ameixas. amendoim, araruta.
Paraizo Indústria de Móveis S.A.
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. laca
.
, Guanabara
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
•
café :ut pó e em gráo. camarão. cana
em pau e em pó, cacau, carnes, chã
REQUINTE COM CONFUTO
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes CONFÕRTO COM REQUINTE.
aamenticlos, ara:metes, compotas, can.
gica. coalhada, castanha, cebola condimentos para alimentos, colorantea,
Classe 40
daouriços, dendê, doces, doces de fruFrase de propaganda
tas. espinafre, essências alimentares, em
Termo n.0 712.709 de 27-9-1965 padas, ervilhas, enttovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, lavas, fé- Giro — Administração e Aplicação de
Valores Ltda,
culas, flocos, farelo. fermentos, feijão,
figos, frios. trig as sêcas naturais e crisGuanabara
talizadas: glicose. onze de mascar, gorduras. grenulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, massas alitnent!clas, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrao..masClasse 38
sa de tomate, 'mel e melado, mate, massas Para mingaus, molhos, moluscos, 'tinimos concernentes a crédito câmmostarda, mortadela, nós moscada, no- bio, financiamentos. investimentos operações bancárias' administração
zes, óleos comestíveis. ostras. ovas,
aplicação de valores
pães, paios, praslinés. pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes,. presuntos. paTermo n.° 712:710, de 27-9-1965
tas, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
Casa das .Drogas Ltda.
queijos, rações balanceadas para aniGuanabara
mais. requeijões. sal, sagu, sardinhas.
sanduicaes. salsichas, salames, sopas enlatadas. sorvetes. suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tatuaras talha.
rim.. tremoços. tortas, tortas para ali
Classes: 3 e 48
mento de animais e aves, torrões,
Farmácia: drogaria e perfumaria •
altietips a ogiriano;

• Classe 42
Aguardente
Térmo n. 9 712-.712. de 27-9-1965
Magazin Mderno Ltda.
Minas Gerais

Magazin Moderno:
Classes: 23, 36 e 37
•
Tecidos em ral. Artios de vestuário
de tôda sorte, inclusive de eaporte e
para crianças. (Fraldas, cueiros) . Roua
aaa de tama e mesa, inclusive cobertores,
Toalhas de uso pessoal, panos de prato
e análogos
Termo s.° 712.713, de 27-9-1965
Antonio João de Camargo
São Paulo

PARAM

GIRO

CkSk DAS DROGAS

(MANCO AZUL AMARELO"
Classe 42
Aguardente
Termo n.0 712.714, de 27-9-19óS"..'
João Soares da Silva (Saataria)
Ceara

Classe 36

Calçados crine/os, pantufas. polainas,a
.
- sapatos e sandálias

4ffier

,
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Termo na, 712.711 de 27-9-1965
' Cristofoli — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

!em

Cristofoli
Indústria Brasileira
. Classe 11 .

MEN

Ferragens. ferramentas de tõda espécie.
cutelaria em geral e 3utros artigos de
Inetal. a saber: Alicates, alavancas, ar
Mações de metal abridores de latas
arame liso . ou farpado assadeiras. açu
careiros; , brocas. bigornas. baixelas
bandejas. bacias. baldes. nombunieres
bules: cadinhos, cadeados. castiçais.. colheres para pedreiros, correntes cabides
chaves; cretnones chaves de ciaratusos
Conexões para encanamento. colunas
caixas de metal para portões, canos di
metal. chaves de tenda chaves inglasa
cabeções. canecas co pos • cacheoots
centros de mesa cogueteleiras. caixas
para acondicionamento de alimentos
.Calderões. caçarolas chaleiras, cafeteiras. conchas. condores: distintivos dfl•
bradlças: enxadas, enxadões. esferas
eugatea, esguichos. enfeites °ara arreios
estrbos esferas para arreios 'espumadeiras: formões. lances, terso para cortar
capara ferrolhos facas, tacões tecias
duras. ferra CUerlutel a carvão ériteitas
fórMas oaris doces freios para
estradas de tarro. tagideiras: ganchos
grelhas, garfos ganchos para gudros.
gonzos para carruagens; insignias; imas laminas .lcureiros latas . de tixo:
farras; inacnadinhas molas oara asmas
molas para venezianas martelos mar
retas, matrizes; nayaihas. puas vás. are
go& parafusais. utcões porta-galo: oo
*eiras. porta- pão. aorta -tolas aaliteirtis
"anelas rb.oanas raios para pias sem
tes. regadores serviç» de chá e cata
Berras. serrotes. sadios secarrolhas: te
*ouras. talheres talhadeiras rurquezes
tenazes, ,assJadeiraa telas de arame, ar
&seiras, trincos tubos ,ara encanamento
trilhos, _para portas de correr taças
tr4VP5S08

Jnsi I h.rnes

`e•

Terme/ na' 712.716. de 27-9-l965
Fanando La Rocque le Freitas
Guanabara

a

DEFUMADOR MANDINGUEIRO

Classe 3
De fumadores

tubos para encanamento ras, coPos, consolos, caldeirões, canta.,
Termo n. 712.717, de 27-9-65
Yushiro Tuciaiya S. A. Mercantil e canos oara portas de correr casas roa candinhos, cofres. cubai, compotal.
raVessas. turibulos vasos, vasilhames eas, comedores para aves, caçarolas. caIndustrial
tremeria!
ma esearradetras, leirmas, frascos, fil.
•
São Pauto
tros, graus. globos. jarras, funil. jardiClasse 12
Para distinguir: Alfinetes comuns. agia neiras, licoreiros, leiteiras, lavatórios,
lhas agulhas cassa maquinas. de cos. manta-guelras, moringas. molheiras. nilha agulha tiara tricot agalhas para chos, pires, pratos pilões, pratos pa:rochas. agulhas para bordr botões. ra ornatos. pias. 'pinos porta-161as. POlcdais urutau:te para colrinhos te. tes, porta-toa/ras, porta-papéis higiéni-hos corrediços aveias gritas para en- cos, sopeiras, saladeiras, saleiros, servia
feites de vestidos. oresi,has
ços para refrescos. serviços para +rios,
• Classe 11
chá e jantar, travessas, telhas, taças. tiVidro 'comum. ¡mutuado traba.hado gelas, vasilhames vasos, vasos sanitáem tódasi as formas e preparos vidro
rios
cristal para todos os fina. vidro iodos
. Classe
telas
de
metal
ou
compusi
toai. com
Para distinguir: Materiais paar canseisClasses: 6, 8, 11. 16. 21, 36 , e 41
aSes especiais • ampolas aquários. as. ;Cies e decorações: Argamassas, argua.,
Sinal de propaganda
.sadeiras aunotarizes. bandeias. cube areia, aiulelo.s. batentes balaustres &otas cadinhos. cãntaros cálices, centro :os de =ato.. blocos para pavimentaTermos ns. 712.718 a 712.133, cie
de mesa capsulas, copos es pelhos as .;ão. calhas cimento cal. cré. chapai
27-9-65
Yushiro Tuchiya S. A. Mercantil e carradeiras frascos tôrrnas para do es ,nlantesa caibros; caixilhos; coluna*:
Fôrmas para timos tios . de vidro. gar tiapas para coberturas, caixas dautaa,
'nclustrial
ratas. garrafões graus globosa haste caixas de 'cleacatai s para etixos edifica.;
tarsos. iardineiras. licorairos atamadei fies premoldadas, estuque, 'emulsão de
ras, mantegueiras. pratos . pires, porta. vase • astáltico. estacas, esquadrias estaslotas, p aliteiros, potes. pendentes pe- -iras metálicas para construções: lamedestais saladeiras' serviços para re- las -da metal ladrilhos: lambris. luvas
INDOSTRIA BRASILEIRA
trescos. saleiros, tubos, tigelas traves- de Moi 5o lages. lageotas. material isosas. vasos vasilhames vidro* para in lante atntra frio e calor. cnanilras. masiraças, vidro para relógios, varetas sas para revestimentos de paredes, maClasse 9 vidros para conta-gotas, vidro Para deiras para construções. mosaicos, pra.
Para distinguir instrumentos mialcals e
automóveis e para bara-brisas e
lutos de base astáltico, produtos para.
suas partes integrantes: AcordeãO lata
gicaras
tornar irnperrneabilizantes as arganiasdobas, bánjos, baterias, cordas para aisias de cimento s cal hidráulica, pedre
Classe 13
mentos musicais, cuicas, clarir tles, cavaquinhos, cometas, estojos Para ins- Aderecos -de metais preciosos, sem' gulho, vodu: betuminosos impermeatrumentos musicais, gaitas, esa i ta rra s, areciosoa e suas imitações, adereços dr ailizantes liquirlos ou soa outras formas
harmônios, órgãos, pistão. paneiros. pedras preciosas e suas imitações. adôr- Jata revestimentos e outros como nas
nos de metais preciosos semi maios.» vimentacao, peças ornamentais de ciplanas, tambores, violão e violino
e suas imitações, alianças amas. arti mento ou gesso para tetos e paredes.
Classe 11
•
gos de. fantasia de metal,' preciosos aapel para- forrar casas. massas anta
Ferragens. ferramentas de tõdaaespécie bataaandans de a.etais preciosos, oa widos para uso nas construções. pascutelaria gim geral . e outros artigos de semi-preciosas, aravelas de ,aetais pre maras portas, portões. pisos, soleiras
metal, a saber Alicates, alavancas, sr. :lo gos . berlogses de meta l preciosos oara portas. tijolos, tubos de concreto
mações de metal, abridores de latas, arincus de naaa precioso ou semi
ialhas. tapeis. tubos de ventilação. tais'
arame liso ou far pado, assadeiras ao Precioso bules de metais preciosos lues de cimento vigas, vigamentos e
careiros: brocas, bigornas. baixelas carteiras de metais preclosoa, colares
%/URSA
bandeias. bacias. baldes, nomborneys: de metais p reciosos ou semaareciosos
cadinhos.
cadeados,
castiçais.
cobu'es; "
Classe 36 contas de metais preciosos copos de
lheres para p edreiros correntes. cabides metais preciosos dedais de metais ore. Para distinguir: Artigos de vestuários
chaves; cremones, chaves de par.itusos. ciosos diamantes lapidados tio de ouro e roupas feitas era geral: Agasalhos,
conexões toare encanamento, colunat
fio de prata fivelas, de metais precio aventais. capargatas. anáguas, blusas,
caixas de metal para portões, canos de
gal reteiras e metais . preciosoa 'Mas botas, botinas, blusões, boinas, babaSOS
metal chaves de lenda chaves trialê.q.-1
douros, bonés, ca pacetes, cartolas, carazahecbes. canecas copos. -ciicherxits jóia:* éalsas ianreiolas de netdis ore, puças, casacão, coletes, capas,. chales,
ciosos medalhas de metais preciosos
centros de MeS3, coqueteleiras. caixas
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
nare acondicionatnento le alimentos. semi-preciosos e suas imitava, palitos cintas, combinações, corpinhos, calças
,
de
ouro
pedras
preciosas
para
tóia.
pecalderões. caçarolas, chaiemas. carerei.
ras, conchas. coadores: distintivos do- dras semapreciásas• para Jóias arolas de !ranhosas, e de crianças, calções, calnraliças: enxadas, enxadões (miaras e' imitações 'de pero!ds orVo,t . 4e me- ças, camisas, camisolas, camisetas
rriga-es esquic'tos. enfeites para arreios tais preciosos serviços de chá e . de cais cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
-str hos esferas para arreios eipt.ma de anatais preciosos serviços d.: icor saias, casacos, chinelos, dominós, echar_formões foices ferro nrira cortar de metal precioso serviços de refrescos pes. fantasias. Fardas para militares code metal, precioso serviços ,le salada legiais. -fraldas. galochas, gravatas. gorCRIAM ferrolhos Facas. tacões fecna
m uras te ,TC 4- canuan a carvão Inteiras. de frutas de metal precioso serviços de ros, lo gos' de lingerie, ra quetas, lacluês,
luvas, ligas, lenços mantós. meias.
t . ims fôrmas oara doces. .frears para sorvete de metal precioso ,sapeaas
estradas is ferro. frigideiras: ganchos metal precioso taças de meais precio maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paJrC l has, gartos gancho., pare onero- tos. talheres de metais preciosos tiaa letós, paio. penhoar pulover palatinas,
fados de .metal rui-matinas iaoidadas e ionigas, p onches, polainas, pilamas, pugonzos para carruagens: ' insianias;
vasos de metais preciosos
-lias iãminas 'tenreiros latas de . lixo: •
nhos, perneiras, guimonos, regalos.
Classe 15
'arras: machadinhas, molas para porta
robe de chambre, rolpão. sobretudos
-aulas para venezianas martelos mar Para distingura Artefatos de porcela suspensórios, caldas debanho, sandálias
retas marraes navalhas, ouas oá.s. lre na. cerâmica faiança barro e terraco sueteres, shorts, sungas. stolas ou . Macio
U1.13 narafasos • 0103PS „mirra Mo: ao ta, aucas valsadas para uso .caseiro
toucas, turbantes. ternos, uniformes
seiras porra aia°. oodP-lotas a:sineiros edórnoa fins artisticos e instalações aa.
e vestidos
panelas roldanas. ralos tiara Mas, reir nitárias artefatos -de cerâmica para uso
Classe 37
regadcres; servicos de chã e "café caseiro adimos e Fins artisticos- alqut Roupas brancas. Para cama • mesa:.
¡erras. ierrotes sachos iecarrolhas:
dares almofarizes, assadeiras, barris Acolchoados para camas, ccachas co'ouras. .a ,fie,-es ta;hadeiras torguezes bules bidês bacias, bebedouros, bisam arderes. esfregões fronhas, guardana.
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor teiras, bomhonieres, bandejas. banhei- po3, je{rs bordados jogos de toalhas,
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PublIcaçaa feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
a ourar o prazo oe 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresenta: suas aposições ao Departamento
Naulnnal da Propriedade Industrial aguêles que se julgarem prejudicados co ca •.concessao do registro reguaradO

lençdis, n antas para 'amas, pan a para ai em peças. juta. farsas?, linho nylon alimentícios. croquetes. cocápotas, c.a°. preparada, glicerina para uso na Ias
eosinaa e panos de pratos, toalhas de aaco-Pace. percaline. rama rayon, seda pica. coalhada, casranha. cebola, comi: dustria. hipusoifito de sód.o. lodureto
rosto e banho; toalhas de :Ilesa, toa- natural. tecidos plásticos, tecidos irn- mentos para alimentos. colorantês, de amónia idrosolfaa Laca, massa ã
lhas para jantar, toalhas para chi,' e permeabilizantes e tecidos de pano couro chouriços. dendê. doces. doces de fru- oasz de óleo para correção le lareira*.
café. toalhas para banquetes. guarnie vestidos
as espinafre, essências alimentares. em- nitrato, óleos. potássio de sódio, po•
ções para cama e mesa, toalhinhaa
- Classe 21
podas, ervilhas, enxovas, extrato de to- tássio para use na indústria secarree
(cobre pão) •
Para distinguir: Veiculos e suas partes mate, farinhas alimentícias, lavas, fé- para tintas, sais de arsênico usados
Classe lõ
integrantes: Aros para bicicletas, auto- culas, flocos. tareio,fermentos. feijão, na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
Classe 2
.
Para distinguir: eVrtetatos da material móveis, auto-caminhões, aviões, amor- figos, frios- trutas sêcás naturais e criaplástico e de nylon: Recipientes •fabra tecedores. alavancas de câmbio barcos, ralizadas: glicose. goma de mascar, gor- Adubos, ácidos sanitários, água deslna
fetantes e para fins sanitários, apanha
cados de material plástico, revestimen- breques, braços para veículos
duras, granules. grão de. bico, gelatina,
tos confeccionados de substâncias ant. • cas, carrinhos de mão e carretas, cami- colabada, gelé)as, herva doce. herva môsca e insetos (de goma e papel ou
papelão), alcalis , bactericidas, baratla
mais e vegetais: Argolas, açucareiros nhonetes, carros- ambulantes: caminhões,
hortaliças, lagostas. linguas. leite
carrapaticidas, cresol, cresotalla
armações para óculos bules. bandejas. carros, tratores, carros-berços, caros- mate,
bases bara telefones, baldes, bacias boa banques. carros-irrigadoes, carros, car- zonciensadó, leite era pó. legumes em na. creozoto, desodorantes. desinfetand
ma. caixas. carteiras, chapas. cabos oem, carrocerias. chassis, chapas cir- onserva, lentilhas, linguiça, louro. mas- tes, defunadaes, exterminadores de
para terramentas e utensílios. cruzetas. culares-para veículos, cubos de veicutos. sas alimentícias, mariscos, manteiga, anatas e hervas daninhas. esterellian•
caixas para acondicionamento de ali• corrediços pára velculos. direção, desli- margarina,. marmelada. macarrão, mas- tes, embrocações para animais. enxer.
mentos, caixas de material pa1stice para gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- sa de tomate. mel e melado, mate. mas- tos, farinha de ossos, fertilizantes, lota
baterias, coadores. copos. canecas co- vadores para passageiros e para carga. sas para mingaus, molhos, moluscos. fatos, formicida& fungicidas, furMgana
mostarda, mortadela, nós moscada, no- tes, ce1cose para fins veterinários, puas
there& conchas, cestas para Pão, cesti.
para carros, eixos de direção. zes.' óleos comestíveis, ostras ovas. nos, herbicldas, insetifugos, larvicidas,
nhas. capas para álbuns e para livros. engates
para veículos, guldâo. aaes. paios. pralints. pitnenta. pós para microbicidas, medicamentos para arda
cálices. cestos. castiçais para velas. freios. fronteiras
lanchas, motociclos, molas. nudins. pick'es, peixes, presuntos. pa- mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
caixas para guarda de objetos, cartu- locomotivas,
motocicletas. tnotocargas, moto furgões. ata. petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins: e veterinários. petróleos sanitários s
chos. coadores para chá. descanso pare manivelas,
navios. ônibus, para-choques. suados, rações balanceadas para ani- desinfetantes, 'papel fumegatório. pés
pratoa, copos e copinaos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástica para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, mais, requeijões, sal, sag% sardinhas, inseticidas, paraslticidas, fungicida, 41
ara !abaetes. colherinhas, pastiihas. rodas para bicicletas„ raios •stisa bi.
sanduiches salsichas. *afames sopas en- desinfetantes, preparações e produtos
garfinhos de plástico para sorveres. tor. tas, reboque, radiadores para veículos. latadas, sorvetes- suco de tomates e de inseticidas, germicidas, desinfetantes
minhas de plástico para sorvetes, discos rodas para veiculas, selins. triciclos, ti- trutas: torradas, tapioca. tâmaras. talha. veterinários. raticidas., remédios para
embreagens de material plástico. emba- rantes para 'veículos, vagões, velocípe- rio,
tremoços, tortas. tortas para ali- fins veterinários, sabões veterinários •
desinfetantes, sais para fins agrIcolas„
lagens de material pistico para sorve- des, varetas de contrôle do afogador e , mento de animais e aves, torrões,
horticulas, sanitrios e veterinários.
tes, estojos para objetos, espumas de acelerador, tróleis, troleibus 'varaes de
toucinho e vinagre.
carros, toletes bora carros
fatos, superfosfatos, vacinas para aves
avim, esteiras, aleites rara autoria!).
Classe 49
.
e animais, venenos contra Insetos, aniClasse 6
vela, massas anti-ruidos. eacoadores de
0e" atecup.)1 e c:Non-05es err
Brinquedo*.
mais e hervas danin.Nat
pratos, funis. formas para docea titas Máquinas e suas partes integrante ase geral s. saaer álbuns aparasse' pau
Classe 3
isolantes, files, fios de celulose, fechos incluidas nas classes 7, 10 e 17, diséri recortar e arnar, queb:a-cateça akinia
para bolsas, tacaa, guarnições, guarni- minadatnente: Abanaderes de cereais -uras de ,ceai automoveis caminnbea Drogas e preparados farmacêuticos, pra..
dutos uímicos para fina medicinais.
ções para chupetas mamadeiras, guar- adeleaçadores e alisadorma de couro tratprea b!ozietas, uaziens e aviaa.
nições para porta-blocos, guarnições abadiares. agitadores. bombas e miriti
remédios
eu oral pare brin
alniaturaa
de
armas
fiara lionidificactores e para batedeiras cadores de água, compressores. balado car. bara nos, bolas nouet-as dados
Classe 4
de frutas e legumes. guarnições de aia- rei e descanxadores, prensas e tritura. nigma.s logos nstrutivoa, boliches: pa. Subatânclas e produtos de origem milSerial plástico para utensilios e objetos. dores de algodão benehciadores de cc.
vegetal ou mineral. em bruto ou
placa; ceai:aturai le asa sses e caó mal,
auarnições para bolsas, garfos. galerias reais, amassadores. amortecedores ha :ias
parcialmente
Abrasivos
de saia casinha e grarto, para bruto, argilapreparados:
refratária,
asfáltico ela
para cortinas, ferros. laminados. piás Ma:ticos. aplainadorea, moinhos para veie
brinquedos. restes, aoletaa taboleir
ticos. lancheiras, manteguetraa. mala* cereais, maquinas de soldar. máquinas 'ocos
oruto, algodão em bruto, borracha em
s
b:11
ai
mesasdz
bilhar.
raque
de
otanta.s. p rendedorea de roupas. puxado. de fabricar açúcar, aspiradores, bomba:
bruto, bauxita. benjohn, breu. cantora,
de svalgoa e oba- =ohm,
tas de móveis, pires. pratos. Palitei- de incêndio, máquinas para bordar, bei. tu, logos aia:Saturas
chifres, ceras de plantas; cera*
real.
para
?minguados
tos
usados
us
v
da
vegetais de carnaúba e aricura crista
ro*, pás de costnha. pedras sornes. arti- tadores. máquinas de furar. burrinhoa,
gos. protetora., par adocumentos, pu- torradores, camaras de expurgo pare bonecos, unuaturaa . de animais pare Je cavalo, crina em geral. cortiça . ma
bichinbos de pelúcia, plás- bruto, cascas vegetais, espato. erva@
xadores de água para uso doméstico cereais. dama tade iras. debulhadores, brinquedos.tico
ou. borracha
porta-copos. porta-niquela porta-notas moinhos, máquinas tipograticas,
medicinais, extratos, oleosos:, estopa*
porta-documentos, p lacas. rebites 'adi gniaat textels. condensadoras para cona. Termos ns. 712.734 a 712.783, de
enxofre. falhas, libras vegetais, flore..
teca/. grafites, gomes em bruto. granito
alias, recipientes, su portes. su portes Para trudio e conservação de estradas de ro27-9-65
guardanapos, rateiros, tubos, tigelas dagem e de ferro, maquinas para cor- CoastrutOra Vale do Piracicaba S. A.- era bruto. kieulghur, liquidas de plantas, !atei em bruto ou parcialmente
tubos para am pola& tubos para' seria.
Convap
gas, travessas, tipos de material titia tar. traaçadeiras, máquinas de grava.
Preparados. minérios metálicos, madei1V
mas
Gerais
dia lasninadores, dragas engenhos de
ras em bruto ou ' parcialmente . trai*.
tico. sacolas. sacos. aquinhoa. vasilha. cana,
máquinas para encadernada,. para
ases para acondicionamento. vasos, xl.
Itadas em toras, marradas e aplainadas,
entalhadeiras (maguimanganês. óleos de cascas vegetais,
caras, colas • frio e colas nao Incluídas engarrafamento,
mica, mármores em bruto, óxido de
em outras classes, para borracha, para aas). máquinas de estampar. de frisar.
de
fabricar
galoguinchos,
guindastes
gazes solidificadores. gelatina, pis. dlcostumes, para raarcineiros, para sapa máquinas de lavar, linotipo., assadoras,
indo& p lumbagina em bruta pó de
Seiras. Para vidros. pasta adraiva para
moldagem para fundições. pedras bri02rrtialt, p aatas e pedras ove afiar macacos, motores, maquinal multiplicatadas, p iche em bruto, pedra calcária,
re bolos adesiva para totem adesivos dotas, plainas. rebltadoraa, refinadoras
para ladrahos e adesivas para azulejos. rotuladoras. tecedeiras, separadores. ser.
aa.ntas medicinais: Pedras em broto,
grebracha raizes vegetais, resinas, reanéis, carretéis: para tecelagem e ciar. ris de fita, turbinas, máquinas a vapor
• inas naturais, residual textebi.
eiçaes 'de material plástico ara indús- exceto locomotivas tupias. engrenaseivas, talco em bruto, esto, dato
geme e rodas • de máquinas
(flama 1
tria geral de lástima
betuminoso e silicato
, ultramar *luxai
Azul
da
prerma.
azul
.
Classe 41
Classe 34
em pó para pintura. acidc altrica
aio
Classe 5
Para distinguir: Cortinados, corunas, Alcachofras, aletria, alho, espargos. •iureen. água oxigenada água Faz ál.
esmecho& encerados, linóleos, oleados, açúcar, alimentos para animais, amido. coca para fine industriais alvaiade. Aço ui) bruto, aço preparado, a o
passadeiras panos para assoelhaa e an.êndoa s. ~efluas, amendoim, araruta anti-corrosivos ácido arsênico brilhan- doce, aço para tipos. aço funlido, a n o•
paredes e tapetes
arrc atum, aveia. avelãs, azeite. azea tes a óleo. bromoretc de arnamio. Noa> p arcialmente trabalhado, OCO P álio. a .i>
tonas, banha, bacanau, batatas, balas matos, Cloreto de sódio dores° de -efinado. bronze. bronze eia bruto ou
Classe 23
Para distinguir: tecidos ma geral, ar- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha amónio. cloreto de potássio carbonato onaelalmente trabalhado, bronze de
eados para confecções em geral, para café em pó e em grão. camarão. canela de sódio. corantes para uso nuo Indústria manganês, bronze em pó, bronze em
tapeçarias e para artigos de cama e em pau e em pó. cacau, carnes, chá mineral. creosoto para indüst-ia' carbo- barra; em fio, catimbo cai br' an ou
Nene AlgodEo. alpaca. ~amo cetim caramelos, chocolates. confeitos. cravo nate dê magnésio. elOrete de zinco narcialmente oreparado. cimer.; mecaro& catestdras, atuadas • tecidos de cartola, Paninho, creme de leite, cremes, cloreto de cálcio, esmaltes goma-laca fá l ico. cobalto, bruto ou parcialt , ; ate-
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trabalhado. couraças, estanho bruto ou cortar árvores, para espalhar. para ca- enxadas esferas, engates, enfeites para "amas pára /ódios, fios de vidro, garparcialmente trabalhado, terso em bruto, pinar. máquina - combinadas para se arreios. de metal para automóveis, es- rafas, garrafões, graus . globos,/ haste,
taas barra. ferro manganês. temo 'velho. mear e cultivar de desbanar, para co vos, auto-caminhões, alavancas. alavan jarros, lardineiras. licoreiros Mamadeigusa em bruto ou•parciairnente caba suar máquinas e moinhos para forra- cas de cambio, alavancas de a-elos. aros ras. aantegueiras, pratos, pires, portaLado gusa temperado. gusa ~leave!, gens. máquinas toscadoras, ordenado- automóveis, breques, barras de freio jóias, paliteiros. potes. pendentes pes •
láminas de metal, lata em 'Olha, lane rei alecAnicos, raladores mecânicas ro- braçadeiras de moia, buchas, barcos, ba acatais. saladeirm, serviços para ritralha. latão em chapam latão em Ias compressores para a agricultura laustres. barras de tração, barras de da frescos. -saleiros, tubos, tigelas, traves- .
vergalhões. liga metálica, liniaLias sacradeiras. semeadeiras. secadeiras ferroa para cortar capim: ferrolhos, ta- sas, vasto, vasilhames, vidro para ats
magnésio. 'manganês. metais nau traba, semeadores de. terra. tosaclores de gra. Mihos, formões, espumadeiras, foices. draças, vidro Para relógios, vareta:,
atado@ ou parcialmente trabalhados- me- cai, tratores caracolas válvulas para caia, tacões, frigideiras, cilindros para vidros para. conta-gutas, vidro pare
.náquinas agricolas.
iaminação, ganchos, guarnições de me
ai& em massa. metais estampados',
automóveis e para bara-brima e
Classe
metara para solda, niquel, ouro. zinca
tal garfos, ganchos para quadros.
•
xicaraaPara
distinguir:
Artigos
e
aparelhos
Classe 6
granitos para emendas de correlata bana.
•
Classe 15
Para distinguir: Máquinas e partes de eletrônicos: alto-falantes— antenas. agu- lâminas, licoreiros, latas de lixo. jarras. Para distinguir: Artefatos de por--elanaa
máquinas para todos os fins Industriais: lhais para fonógrafos, amplificadores. machadinhas, molas para portas de cor- ceras:rica, faiança. barro e terracoti louMáquinas de rosquear. serras mecâni- bobanis para rádios e- televisões, apa- rer. martelos, 'marretas, matrizes, mar ças. vidradas pare olho caseiro, . adórnos,
cas. motores elétricos. afternadores. fer- relhos paar contrôle de sons. condensa- cultas, navalhas, puas. pás. picaretas fins 'artísticos e instalações sanitárias,
ramentas e placas para tornos, gera- dores. aparelhos de comunicação inter- Pregos, Picões, ponteiras. parafusos. artefatos de ceremica para uso caseiro.
dores, plainas, máquinas de furai e cen- na, diais. discos gravadas. aparelhos de porcas, pratos. porta-gelo, porta-pão. adõrnos e fins artisticos: alguidarea at.•
trar, tornos mecânicos, prensas mecani- freqüência modulada. fonógrafos, gra- portadóias. paliteiros. panelas.. raatelod motarizem assadeiras, barris. bules. MteS. máquinas amassadeiras. misturados vadores de discos, gravadores de fitas, roldanas; ralos para pias, regadores. des, bacias, bebedouros. biscoiteiras, ae barro. máquina compressora, máqui- geradores estatisticos e eletrônicos de serras, serrotes, sachos, sacarrolhas. te. bornbonféres. bandejas. banheiras .copos
na* adatadas na. copastrução e conser- alta freqüência que funcionam com vál- souras. talhadeiras, torquezas. trilhos copos, coneolos, caldeirões. cintaras. ca ,
vação de estradas. mineraçao. corte de vulas, máquinas falantes, aparelhos de trilhos para elevadores, tenazes. trava- diabos. cofies- cubara amoreiras, coa
madeira, movimento de terra. carretos receptores de sons, rádios, rádios ia dores, telas de arame, tubos para enma medores ara aves, caçarolas. caneca&
e outros fina industriais elevadora, má- nógrafos, aparelhos - de- televisão, sis (Lamentos. trincos. trilhos . para portas centro de mesa. descansa-talheres, ri.'
quinas desernPalhadoras, deacascadoras. cronizaelores, selecionadores, matuto
carradeiras. %Imas, frascos. filtro.. orla
de correr, taças, molas para portam
emacadoras, brunidoras, classificadoras, madores de sons. toca-discos autosmit
.
as globos, jarras. tcail. jardineiras
vasos, vasilhames e verrumas
ventiladoras._ moinhos para cereais, coa ou não, transmiscores transistores
Classe 12
coreiros. leiteiras. lavatórios, --mantem,"
máquinas secadoras. trituradoras. pua
válvulas para rádioa e televisões - Agulhas para coser. alfinetes comuns. nu, moringue, malheiras, nichos tra,
aeriza:foras. tresas, polarizeis. manchas.
Classe 9.
barbatanas para armações de destidos. pratos, pilões, potes, porta-toalhas por.
tesouras mecãnicas, tu pias, máquinas de Para distinguir instrumentos musaCais e botões, colchetes, dedais, fivelas, fechos res.. saleiros, serviços para refrescos,
abrir chavetas. marteletes. ventiladorms, suas partes integrantes: Acordeão, bati corrediços, grifas de metal para enfeites ta-papeis higiénicos, sopeiras. salader.
exaustoras para forjas. bombas centra dolins, banjos, baterias, cordas para lisade vestidas. presilras. paasadeiras.
serviços para frios, chá • jantar, dafugas, rotativas, de deslocamento e a mentos musicais, cuicas, clarinetes, ca- •
.
vessas, calhas, taças tigélas. vasi/hamea,
Classe 13
pistão para todos os fina. atletas. cal- vaquinhos, cometas estojos para insmetais. preciosos, amai,
vasos sanitários. idearas
a.
Adereços
de
(lemas e turbinas. Injetores para cal- trumentos musicais, gaitas, guitarras,
suas
imitações,
adereços
de
Classe 16
e
preciosos
eiras, válvulas
valvulas s . transportadores aus
órgãos, pistão pandeiros, pedras preciosas e suas imitações. adeir Para. distinguir: materiais de constem- totnáticos de .alta e baixa pressão.
pianos, tambores, violáo e violino
noa de metais preciosos. semi-preciosos ção: argila, areia, azulejos, argaisma
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
a suas 'natações, alianças, anéis. arti- ma. batentes, balaustres. calhas. cintara
Chame 10,
e máquinas limado:na: máquinas operatrize-s, rotativas ou cortadoras para usi- Para distinguir: Amálgama*. agulhas gos de fantasia, de metais preciosos. to. cal. are. caixas de descarga, cha' dans de metais preciosos. ou pas isolantes, caibrai, caixilhos, colunar ferro, aço e bronze. máquinas paro para iajeção, assentos para enfermos balagan
Indústrias de tecidos, teares. urdideiras. aparelhos de diatermia, abaixadingnas, semipreciosos. bandejas de metais. pre- nais, chapas para cobertura, caixas
encanatóriam . emadadeiras. torcedeiras. aparelhos de Raia X, aparefros de ira ciosos, berloques de. metal preciosos d'água. edificação pré-moldadas. **a°madeiras. rolos e relates, brtuaidores fra-vermelho. aparelhos para surdes, brincos de menti precioso, ou semi - ssa esquadrias, fôrros, frisos. giada
para cereais. asátipuleas para fabricar alsturia, cera para articulação e incrum areai", .bules de metais .precioaoa grades. Janelas, lamelas de metal, ladripapei e máquinas de iritpreasáo. distamos taças. cara colantes, cadeiras para cli• carteiras de metais precioso', colares lhos, lambris, luvas de junção. lajes.
metais preciosos ou senti-preciosos lafrotas, material isolante contra, frio
nt-aa médicas, dentes artificiais, 'denta• de
e receptáculos
contas de metais preciosos, copos de e calor, manilhas, madeiras para coam
duras. espátulas. gemo, incruseações metais preciosos. dedais de metais pie. trações. mosaicos, produtos de base
Chiam 7
instrumentos ctrurgicos, para operações,
asfáltica, produtos para tornar imper.
agalana e utanditoa para Jaren usa- limas para ossos: massas plásticas pare ciosos, diamantes lapidados, ao de ouro. aleabilizantes
as argamassas de cimento
fio
de
prata.
fivelas
de
metais
precioagricultura
e
aa
enaluatvaments
foi
fins odontedogicos, poste moveis e pon. sos. galreteiras e metais preciçasos. 16ias e cal hidráulico, pedregulhos. placas de
multara a miam aradas abridores
saiam, adubladeinsa, ancinhos me. tea fixas, para fins odontologicos, pon- ¡aias falsas. lantajolas de metais. pra. pavimentação, peças ornamentais de
te moveis e pontes fixas, padiolas. Ore- ciosos. medalras de metais Preciosos, cimento ou gesso para tetos e paredes,
•afiliaste e ent4,li/11416am ocanbiaadoa
servatórios.
pincéus para . gargarnas semi-preciosos e suas imitações palitos parquetes, portas, portões, persianas.
arrancadores aseelhatimos para agricultara. batedeira* para ~Me. bombas pés artificiais, sacos para gelo sondas. de ouro, pedras preciosos para 161a. pe- pisos, papel para forrar casas, soletres
seringas hipodemicas
dra: semi-preciosas para Jóias- Pérolas para porta, tijolos, tubos de concria*
para adistes. osifaxistras, carpideiras
•
Classe 11
e _imitações de pérolas. pratos de me- telhas, tacos, tubos de ventilação. tanCeifados para anos, charruas para agri.
cultura, cultivadores. debulhadores Ferragens e terramentis 'aada aspe. tais') radiosos serviços de chá e de cale esties de cimento, vigamento. veneziarms
vitr6
alastocadorem deseategradorm, esmaga de, cutelaria era geral e outros artigos de metais areciosos serviços de licor
Classe 17
dores para a agricultura, -escarrificado de metal raio incididos cai outras das- de metal precioso. serviços de refrescos Artigos para escritório, almofadas para
• trds agrleolas, ferradetram gadanhos bites, arguias. armações de metal, abri- de meatl precioso, serviços de salada carimbos,
Imo fadas .para tinta( abrires. enchevadeirm, facas Para máqui• bites, argolas. rniacões de metal, abri- de frutas de metal precioso serviços de
narras par: arado. gradei de discos dores de latas . arrames lisos ou farpa sorvete de metal precioso, sopeiras de -fores de cartas, arquivos, borracha",
ti'arços para 'mataborrao. borrachas para
• ou dentes, máquinas batedor-ai pare doa. aparelhos de chá e café. assada' metal- orPcioso taças de metais prado- tora*, brochas
para desenhos, cofres.
• agr.-leu?' máquinas Inseticidas, má ras, açucareiros, brocas. bigornas, mai los talheres de metais preciosos: Mn
quirms vaporizadoras, máquinas de a jas, bandeias, bacias, baldes. bombo buba de amai (-unanimas lapidadas ,p danetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos..
mungir. maquinai nivelais/oras de terra Meras bules, colheres para pedreiros •
vasos de metais preciosos
smandms, caritnbadores. cola para Pareimáquinas perfuradoras Para a agricul- camisas para cilindros e trilhos. cadea
Classe 14
compassos cestos para coe-.
tura- maquinas de plantar. atotocdaa doa, correntes, cabides. mistas de meta, Vidro comum. laminado trabalhado coiadores.
respondência desenhadores.- duplicado
tuas. c:matinas regadeiras. . máquinas de para ambas, cotarias. chaves. crenioaes em tridas as formas e preparos vidro
coçar , de Seglallli para sulfatai de chaves de araMsos conexões para ma cristal .para todos os fins, vidro (adua ass datadores. estofos para desenhos,
torcrair. de triturar. de eskraelat terra astaantentos. canos de metal.' chaves ae trial. com telas de metal ou compolu estofos para canetas estofos . com minas.
para irrigação para matar formigas e fenda. chaves inglesas, cabeções cane- ções especiais: ampolas, aquários, as- esq uadros, estofos para lápis'. espetos,
outros Insetos. p ara bursifer e cativara ca,. copos, cachepots. centro de mesa sadeiras almotarizes, bandejas. cube- estiletes pare Papéis furadores. fitas
sai 'desinfetantes. para adubar pare coqueteleiram caixas para acondiciona tas cadinhos, cântaros cálices centre nata máquinas de escrever, grafites
agitar e espalhar palha. para colher mento de alimentos. caldeiram, caçaro- de mesa. capsulas, copos., espelhos, Sã • para lapiseiras goma arábica, gramam,
flores lápis em geral, lapiseira*. mo.
algodão. pare colher cereais maquinas las. ara/eiras, cafeteiras. dobradiças, cerradeiraa, frascos. fõnnas para
quinas pare apontar lápis, Moas para
amassadoras para nas asiricolas, de
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grafite .; minas para penas. máquinas de
escrevei maquinas de calcular. maquinas de ~ar máquinas de multiplicar.
rtis ta-gatos. porta-tinteiros, porta-carina.
hW,, porta-lápis. porta-canetas, porta cartas. prensas. prendedores de papéis.
percevejos para Papéis. perfuradores,
ré g uas. raspadeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos tintas e tinteiros

Classe la
Armas cnuniçôe de gue:ra e caça. exoiosivos e kn OS de artificios. a saber:
arenas balas de aço e chmbo. bom hz :a
exmosivas, canhões. r.ano s de espingardas. cartuchos de dinamite. espoletas de percussan e elétricas- explosivos,
tams, tultrimaros. tapo% de -,e lt qR t
artificio. foguetes. fósforos de 'or a s e
explosivos granadas. gelattaa tulmtnante. lápis de togo. maguinaria
guerra. munições de casad rr matarias
explosivas, morteiros. nitraalicarina.
troceltiloses. petrirdos. a r.ileti .s padvora
substancias
e ir plosivas.,
mrartes
de
guerra e tornados
Classe 19
Aves e ovos ou geral. Inclusive bi:bo
da
Ia, animais vivos, oovinos, caprinos, gannáceos e nianoa
Classe 20
Petrechos novais e aeronautiços dsaivavidas. âncoras, cinte de natação, bolas.
parauedaal, a saber: ancoras. bojas,
cintos de nata0o, parag cdas. salva.
vidas, vigas vergas. traasinai , aias para
lemes de 11: 1 V jos, tole.tas pare remos.
gdni. hos para botes e dispu,tivos para
arria-los. artigos não incluídos em outras
classes
Classe /I
Para distins,usr: Veiculas e suaa partes
integrantes: Aros para bicicletas auto( 11 (11. '('!N 1 100 s aminhões avuNes, amor
tecedores alavancas de cambio, braços
breques, brd,os para veiculo& bicicletas, carrinhos de inao e carretas, cana
marinetes carros ambulantes, caminhões
carras tratores. carros-berços carros
tanques rar-osairrigadores, carros. cara
riaaa corroera chaasis, chapas dr
amares nara veiaMos cabos de veiculo
corr,..dio. para veiculas, direçaic desta
nanais-ia. lhos. escadas sotanas elevadores para asaageiros e ara carga
ensares eara carros eixos de direçaa
freios, fronteira ra veiculas, guidão.

iessomrtivas. lanchas, motociclos, molas
morsa is atas. ~toca asas, moto furgões
rodas para bicicletas, raios para Wide
tas reboa" s adladores para veiculos
manr. elas. navios ónibus, para-choques
paro . 'mas, p ara-brisas. pedais pantões
rodas para veiculo, selins. tacteies, diante. para veiculo& vagões, velocipedes. vararas de contróle do açapados e
acelerado t tróleis. troleibus. vantes de
carros e /alares asara CCM!.

Classe 22
Pios em gera/, para bordado e tricobagem; tios em clara) para tecelagem e
uso aarainna fios de la ou pelo em
maida ou novelo toecala Ou não: fios
• de ii ou Ti:Ao, em meada ou a„ovalo
para
croché ou tricô:
laa a:
e ( ) ! I l r g l ! ) : n ri t bordar e para
f
gera
Chase 23
acidra a rri ge ral. ,e
calos pa'a conteci.õea em geral, para

tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodaia, alpaca. cânhamo. cetim
:aro& casetairas. fazendas *e tec.dos
lã em peças. alta. i:rsesi, linho avios
oaco-paco. percaline, ramt, ravon. sesAs.
natural, tecidos plásticos, tecidos nra
samenticto.s croquetes, compotas. C.a.{1
II 4.1103 aiessas
550334 '51151 ap 3trl a.13
nermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 24
Mamares. atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão para
aiversoa tins, exceto para fins mediei
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas cadeados caas ara móveis e
pianos. carapuças para cavalos cor
dões debruns. là fitas torras franjas
hestáo feltro para Órgão- fofos galar.
iates lam parinas, mochilas, rnosquitei
rias. nesgas ombrei r as e ehchimentos
para roupas de homens e senhoras.
pa gos para enfeites de móveis. não
fazendo parte doa mesmos. palmilhas
passamanes, pavios. rédeas. rendas re•
dcs sacas sinhaninhas para vestidos
telas tampos para almofadas, não 'freado parte de móveis, artigos êstes
leitos de algodão cânhamo. linho, luta
seda. raiam IS pelo e fibras nao
incluidos em outras classes

Classe 25
Arvores de natal, oibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas
geográficas. cartões postais, cartazes,
displays, desenhos artísticos, desenhos
calcomania para tecidos. estátuas.
•:statueras. estampas. gravuras, frutas de
v ;. ):, figuras de ornatos, festões. !atografiaa, frutas de louças, figuias para enea bolos de anivers u tos batizados,
_as-relentas outras - gua squer enmemo'ações. gravuras imagens, letreiros, masa:aias maquetas, abras artaai s oaras

'c aur . ra painél• r cartazes °ara de.
corações e para exposição. proistos,
mostruários de mercadorias cfiverass,
-fira propagandas, suportes artisticos
para vitrines. estatuetas para adornos
e para fins artísticos e taboleas

Classe 26
Artefatos de madeira, asso ou marfim,
talo incluidos em outra classes; Argolas, anéis, alguidares, armações pare
balcões e para vitrinas, artefatos de
madeira para caixas, tapume, bandejas,
barda, baldes, batedores de carne caixas, caixões, caixotes, cavaletes. cunhas
cruzetas, cubas, caçamba, colem caa.
tos para Nies, cèpoa para casinha, ca.
boa ara ferramentas, cantoneiras, angra.
dados. estrados. Mesinha", estojos, expremedelraus embalagens de madeira, •scadas, fôrmas, gaiolas, guarnições pare
porta-blocas, guarnições para cortinas.
guarnições de madeiras para utensillos
rkmrasticos, garças, malas de madeira
palitos, pratos, pipas, pinos, puxadores
arend sdores de roupas, pedestais. monogramas, pasinhas, garfinhos e colhe.
res para sorvetes. palitos pare dentes
todinhos, rolos, rosários, suportes de
madeiras, táboas de passar roupas. tá
boas de carne tonéis. torneiras.
• asimbores tampas e vos
C!,,ssa 27
Artefatos de palha c fibra

Classe 28
Para distinguir; Artefatos de material
plástico • de nylon: Recipientes tabra
cados de material plástico, revestintea,
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais; Argolas, asucareiros.
armações para óculos, bules. bandejas
bases para teleaoues, baldes, bacias. boisas. , caixas, carteiras chapas, cabos

para ferramentas e uten.sillos, cruzetas
zaixas para acondiciona/mente de sa
mentos, caixas de material piastra para
Patenas, coadores, coos, canecas, coasares, conchas, cestas para pão. cesti.
alua capas para álbuns e para livros
cálices, cestoa, castiçais para veias
caixas para guarda de objetos, crtuchos. coadores para cha. descanso arma
pratos, copos e copinhos de plãstacc
para sorvetes, caixinhas de alSsticr.
para sorvetes. colherinhas. patinhais.
garfinhos de plástico para sorvetes, kr.
alinhar de plástica para sorvetes. discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automa
veia, massas antasuiclos, escoadores de
pratos. funis. formas pasa doces, fitas
isolastes. filmes. fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnaões. guarnições para chupetas e inamadeiraa guarlições para porta-blocos, guarnições
para Iiquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de *ia
final plástico para ctensilios e bletos
guarnições para bolsas, garfos. galerias
Para cortinas, tarsos , Sarainaaos, p'5.
ticos, lancheira& mantegueiras, calas.
rarioóia. pendedores de rou paa. Puxadaras para roupas e mata óleos para rosa
rei para móveis, pires. pratos paliteiros, pás de cosinha, pedras acartes, arapois protatoes Para documeatos puxadores de água para uso doméstico
porta-copos. porta -fiqueis, puta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, medi'
alias, recipientes, suportes suportes pare
guardanapos. saleiros tubos, atrelara
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plãsdco, sacolas, micos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, aicaras, colas a frio e colas não incickla
em outras claasta, para borracha, para
costume& para mareineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
tarteiaa, pasta e pedras para afiar
rebolais adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejo*
anéis, carretéis par tecelagem ft guaralçam de material plástico para iodastria gerai de plásticos
Classe 29

berturaa de lonas, lonas, loaaa para
teclo& Fitilho& gazetas. mangueiras,
atangotes, molas para vedaçáo, pesas,
nas. rialhat tampas. tubos de jacto para
vedação, tiras, tampões. tubulações para
vadações, tendas. válvulas de vedaçao,
tubos do radiador
Classe 32
•
etra distinguir: Almanaques, anuário',
albuns Impressos, boletins, catálogos,
sdições impressas folhetos, jornais, aparos imp.essoa publicações impressas,
srgaos de publicidade. programas ralicatSuicos e rádio-televisionados, peças
circenses e revistes
Classe 33
Letras cie cambio, titulas, ações, proausisórias
•
Classe 34
Tapetes, cortinas, panos para assoalho,
e paredes, linóleos, oleados, enceraciara
inclusive para instalações hospitalares

Clame 3>
Couros e peles preparadas ou não, cos
marcas, couros, vaquetas, pelicas t ar"
tetatos dos mesmos: Almofadas de cou.
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas paca
álbuns e para livros. embalagens :;ie
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos. inalas, maletas, porta-notas, postachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viaem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreias e valises
•esfregões
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
a roupas feitas em geral: Agasalhos.
avaliais. alpercatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bOnés. capacetes. cartolas. carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de rriaiorai e de crianças, caiçaca. calcas, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
nes, fantasias. fardas rara militares, cca
agiais, fraldas, galochas, gravatas, gor::os, logos de angarie, laquetas. laquês,
,uvas, ligas, lenços. amareis. meias,
marta mantas, mandrião. mantilhas. anateis. palas, penhoar, pulover, oelerinas.
pettgas, ponches, polainas pasmas. pus
nhara perneiras,
quimonos,
regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,

suspensórios. saldas de banho, sandálias.
suciares. Shorts. sungas, stolas ou slacks.
alieis étnicas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 97

Roupas brancas, para cama e mesa:
-o.cboados para camas co'c:tas, cos

Para distinguir espanadores, soavas comuns. lambazes, rddos, vassouras e
Serto.es, esfregões fronhas, guardanavasculhas
pos asam bordasias ,ocio,s de toalhas,

Classe 30
Para distinguir: Guarda-chuvas, guardaol, bengalas e suas partes integrantes
classe 31
Para distinguir os seguintes artigos'
Anéis de vedação para junções, anéis
obturadores, arruelas, bujões, barbantes. barracas de campanha. buchas. ise.
fume para vidraceiro. bolas para vai
aulas. bocal do tanque de gasolina, dia
flagelas para calafetar, circulas de bar.
racha rara potes. cordoalha. cordas
correias de transmissão, canaletas, co

lançais mantas para mas mau. paa.
cosintas t panos de pratos., tos ais :fe
rasto e banho. toalhas de aissa, toalhas para tantas. toalhas para chá e
café' toalhas para banquetes. guarnis
ções p are cama e mesa, toalhinbas
(cobre aja)
Classe 38

Aros para guardanapos de papel
aglatinados, álbuns (err, branco) albuns
para retratos e autógrafos, belõrs (ex.
:etc para brinquedos) blocos para

corsassocndência blocos para cálculos
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Nacional da r...1priedade Industr ial aqueles que se julgarem prejudicados com a concussão do registro requerida

AGUO o

n

blocos para anotações bobinas brochu- motor, sapa tas do pedal de breque. se- trutas: torradas, tapioca, tâmaras. talha. pasta ou líquido, sais pertumados pare
ras eão anuressas. cadernos de escre- %calhai° e isoladores. suportes, semi. -itn. tremoços. tortas tortas para all• banhos pautes, vaporizadores de partiu.
ver, capas nua documentos carteiras.
caizzsr de oarselo cadernetas cader
aos, calças -ir eiattÂO, ,:-.d ixas pare papelaria cartões de visitas cartões comerciais ,rtt. • intb ees, con ter] cae
tolhia. cadernos de papel melimetrada
.e em branco para desenho. caderios
‘3" escolares cartões em branco. cartuchos
de cartolina. crapas platiogrâticas. ca
demos de lembrança. carretéis de pa,
palão. envelopes. envôtucros para charutos de papel. encardenaçâo de papel
ou papelão. etiquetas. fedhas índices
fOlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão ornamentos
de papel trans parente, pratos papelinhos. papéis de estarmo e de alurmnio
papéis sem anpressão papéis em branco
para impressão papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado
papel higiênico papel impermeável
para copiar papei para desenhos pa
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para es,
cravei. . p ape! para imprimir papel pa
rafina para embrulhos papel celofane
papel celulose, papel de linho papel
absorven,e papel para embrulhar ta
baco, papelão recipientes de aapel ro1," setas de papei. rótulos de papel. rolos
de papel transparente sacos de pape:
serpentinas tubos postais de cartão
e tubetes de papel

aaaa

me: escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado nrenara.
dos em pó, pasta, líquidos e tinias
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da zuticula. glicerina er‘urnada para os car.eios
e preparados para descoloir untais,
cibos e pintas ou sinais atificials, óleos
para a pele

pneumáticos, suportes de câmbio notonas de partida saltos, solas e solado,
de borracha surdinas de 'At-racha para
aplicação aos tios telegráficos e tele&
nicos. travadores de porta Melas
tubos. tam pas de borracha Jata contagotas. tinas de borracha para elaboração
de' substâncias quirisicas

mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 42
Ja ra distinguir. Aguardentes. aperitivos. anu. bitter. brandy. conhaque cer
vejas ternet. genebra. gin. kumel.
nectar.. punch. pimpermint. rhum
sucos dd trutas sem álcool vinhos vermuth, vinhos aspa:an atas, vinhos
Classe 40
quinados e whisky
Móveis em geral de metal. vidro. fie
Classe 43
aço. madeira. estofados ou Mão . inclu
sive móveis para escritórios: Armários Aguas minerais, águas gazosas artificiarmários para banheiro e .para roupas ciais, bebidas espumantes sem álcool
usadas, almofadas, acolchoados para guaraná, gazosa. essências para yetrige.
móveis, bancos, balcões. banquetas rantes, refrescos refrigerantes, soda.
suco de frutas, sifões e xaropes
bandejas domiciliares. berços, biombos.
Classe 44
cadeiras- carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios. conjuntos fabaco manufatura ou não, artigos
Para sala de jantar e sala de visitas tumantes, exceto papel (classe 381 e
conjuntos para terraços, jardim e praia saber- Acendedores de cigarros. charu
conjuatoa de -armários e gabinetes cassa tos aromanzadores para fumantes boi
copa e cosinaa camas, cabides. cadeiras sas para turno, tabaco e rape. boquilhas
giratórias, cadeiras de balanço caixas cachimbos cigarrilhas. cinzeiros: filtro,
de rádios colchões, colchões de mo as para piteiras fostoreiras, 'urna manuta
Jispensasa divisões, divans. discotecas turadc a.. não: isqueiros: porta-charm
de madeira. espreguiçadeiras. escrivani- tos. palha para cigarros, Piteiras non
terras de cachimbos e aorta-cigarro.
nhas . estantes, guarda-roupas. mesas.
mesinhas. mesinhas para rádio e televiClasse 45
são. mesinhas para televisão, molduras
Plantas, sementes, e mudas para a agriaara quadros. porta-retratos, poltronas
cultura. a horticultura e a floricultura
poltronas-camas, prateleiras, porta -cha
Flores naturais
oéus. sofás, sofás-camas- travesseiros e
Classe 46
vitrtnes
"(gatos d..4 mesmos Almofadas de cou
ros. arreios. bolsas carteiras caixas
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos chicotes cie couro, carneiras capas para
içúcar. alimentos para animais. amido slisuns • para livros emha [adens is'
^ouro estojos guarni k ões de ouro para
iméndoas. ameixas. acneraaratm araruta
arroz. atum aveia. a /elas azeite azei automóveis g uarnições p ara porta-ralo
lonas banha. bacal:sau. batatas. balas cos. malas maletas porta -notas porta
'isco/tos. bombons. bolachas ria unilhe :haves porra -fi q ueis oaRtas pulseira.,
-até em pó e em grão. camarão. caneta de couro rédeas selins. sacos para via
nau e em pó cacau- carnes cria gani sacolas, saltos solas e soladas
tirantes para arreios e valises
caramelos. chocolates confeitos cravo

Classe 39
Para dIstinguir. Artefatos 4 borracha
borracha artefatos de borracha tiara
veiculos artefatos de ..3orrache nãc incluirias mi lutas classes! A sruelas ar
golas. amortecedores assentos oará ca
(letras borrachas oara aros natentes de
cofre, buchas de estahtlizador buchas "areais- coam:lho creme de leite cremes
buchas oara Sumer° batente de porta samenticlos croquetes comoi,taS
bdtente de chassis bicos para mamadei
caca coalhada castaima cebola condi
ras braçadeeas Lica,* bases oara te
alentos oara alimentos colorantes
letones borrachas para carrinhos indus
aiouriços, dendê doces doces de `ru
Ciai& borracha oara amortecedores
as espinafre essências alimentares. elo
bainhas de oorracha para -édeas cochim
de motor cãmaras de ar chu petas cot aact-as. erviih.as . enxovas extratr de to
does massitcos ie borracha cabos para -nate, farinhas alimerdicias favas. fé
ferramer. l7as chuveiros calços de Soa alfas. flocos tareio fermentos tetiào
racha crianas e centros de me sa cor -iuos trios trutas sécas naturais e cru
.iZartaS. Micose goma de mascar gor
da: de borracha cá psulas te borracha
para centre de mesa calços de borra luras. grántilos Gra ° de bico gelatina
cha p ara mácannas coros de borreeha lombada. geléias herva doce herva
para freios 'edemas lesenruoideaass nate horta iças. lagostas, linguas leite
oniensado leite era pó l egumes en
discos de mesa descanse aara Pratos
encostos. ém.ho'-es es g uichos estrados -observa. ientilaas. linguiça louro mas
esponjas de borracha em auebralacre -as ahmenticias mariscos, manteiga
para torneiras fios de borracha lisos margarina marmelada macarrão mas
le tomatt me l,nelado mate mas
fôrmas de borracha quarnit.eses para
noluscos
móveis guarnições de borracha para =as nara mingaus. itip.'os
autornavras Guarnições Par a veículos nostarcia mortadel:, nós moscada no
:s iiestive;s
ovas
ostras
lancheiras Dard escolares aminas :se
borracha oura degraus listas de borra
amos ara I , mmen ta De» Pare
idirts airk es aeixes ores, intos pa
cha para lanelas e p ara porras lençóis
. anoo:as --taanetas Pro- es. petit-pois .7'astilhas VIZraN widins
de borracha rti
u p ijoS
i , õcs huio iirerrdas oara ani
tetores oara vara lamas protetores de
is aceieradot De
ais. reei:te:tf:WS sal saem sardinhas
para -cha g ues peda l
dal de Partida oeras Para ',usinas .andideles salsichas salames so p as en
sorvetes mico
tomates e de
pratinhos onentnr i ers oontw -le bue•
alas e mnieras rodas
racha oara ben g
massiças rodizios revestimentos de
borascha rodas de borrachè tara mó
veia sai" f crias de vácuo, uporte5 de

Classe 49
Brfaraws- 1, )a iira'ai r em pus t diverstlas
lera) 3 sabei álbuns avessos oa; •
uebra em-eça. mana.
zisr tu
ecorrat
cama de 'line autornoveus
r rstores. nl:a 1( tas, trto-ln, e aviõas
.riinlaturas de armas em gra l pans brin
acasaas dados
:ar tiara !nas
enigmas •kideii instrutivaa holichss nas
`Ins p lõaa ara:ta raras de tonaes s móveis le sztás casinha e cilada para
Timm (los. redes. rsueae taboIetran
acos de ',filiar mesas is bilhar rume.
res, logo: eimiaturas de ar . vos e °ajaos usados ta. vida real nars brinquei st.
.mais para
tlt
bonecos 'r in , t
brinquedos. bichinaos de Pelúcia. piás
tico ou borracha

Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores
de explosão carvão mineral vegetal
de turta coinbustiveis fluidos oara
aueiras gás gasolina graxa graxas
Para lubrificação lubrificantes. óleos
ionibustivets. óleos para freios óleos
iuhrtifrantes. óleos pa
iluminação oura geração de torça, petróleo, querosene
Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos. água de colónia ácida ,:e touca
dor, água de beleza água de quina
água le rosas água de s liazema. água
Para barba loções e Cónicos para os
èabeios e para a pele. "tilhantina, bandolina. - batons" cosmet,cos. ,xarlizes
de pentedos, p etróleos óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gordurosos e pomadas para lirtiezada
pele a meg utlage iepilatorios de-da
dorantee vinagre aromático NS de arroz
e talco perfumado ou não apis para
p estana e sobranceiras plepdrlos narP
Nnbelezat cibos e olhos. Lartnun Pare
o rosto e para os lábios salifk: e c.temt
Para barbeai sabão liquido perfumar',
ou não, sai-g-metes ienrifreios em pó.

VREÇO DO NOILIZO DE HOJE: CIO 50

Classe 50 .
Bilhetes de loteria. cabogramas, carmtes impressos. ;iterais dep ropaganda,
cheques, etiquetas impressa:& escapulares. folhinhas unpressas. notas promisararias
Termo ria 712.754, de 27-9-1965
Reizinho — Roupas e Uniformes Ltda.
Guanabara

REIZINHO, ROUPAS
E UNIFORMES LTDA.
Nome Comercial
Tênno n. 9 712 785, de 27-9-1965
Auto - Diplomata" Ltda.
Guanabara

riiPLWA,TÃ
Clas ,,e 21
Veiculos e suas partes ntcgr.rates

_

Têrnio n.o 712.786 de ?./ 9 1%5
Confecções "Alba . - Ltda.
Giaurabara

Classe 38
Artigos da classe
Termo n. a 712.787, de 27 9 1965
Autotécnica" Globo "Ltda.
Glinnah:Ira

GLOBO
Ac-Irelnos e n etr, ,, os :»nl
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