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SEÇÃO

ANO XXIII — N.° 101

musTsiAL

EXPEDIENTE
DO DIRETOR GERAL
Dia 26 de maio de 1965
Exigências

J. Coimbra S. A. Comércio e
Indústria (recorernte do termo número 182.331 de Engarrafadora
Coimbra Limitada). — Satisfaça
exigência.
N° 360.840 — Laboratório Trevifarnía S. A. — Satisfaça exigência.
N° 384.971 — Crush Indústria de
Concentrados Limitada — Satisfaça
exigência.
Ibrahim Ahmed Sued (junto a
marca n" 297.66). — Aguarde-se.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (recorrente do termo 361.3111). —
Aprovo o parecer de fls. 15. Face
a inclusão da classe 50 retifique-se
onde fôr necessário e cleem-se novas
novas buscas na refericáa classe.
Wallace Tiernan Incorporated
,(junto ao termo 411.U06). — Arquive-se o pedido de desistencia' e
prossiga-se no andamento do pedido
de fls. 2.
N 9 361.776 — Oscar Files fá
Cia. Limitada. — Prossiga-se.
Reconsideração de Despacho

Ernesto Neugebauer S. A. — Indúsinas Reunicias recorrendo do despacho que deferiu o termo 349.937
— marca Arare de Jose Rosairuto
Zaccaron). — De acôrdo com o
art. 200 do código tendo em vista
as razões de recurso interposto e
mais o que consta do processo reconsidero ao despacho que concedeu
o registro d amarca Arare mista para o fim de indeferi-o por incidência no art. 95, n' 17 da referido
CPI não só por colidencia com a
marca Arara, mista, do recorrente,
como as famosas marcas Aymore
não apontadas inicialmente, toadas
protegendo entre outras coasas o
produto comum: Biscoitos.
Soc. Anônima Martínelli Industrial e Salineira Samis (recorrendo
do despacho que indeferiu o termo
n° 351.930 — insignia Martineli).
— De acôrdo com o art. 200 do
código e parecer da D. Marcas, reconsiderar o despacho de fls. 14
, verso, para o fim de deferir a presente insignia nos termos do artigo
14 do referido código e com os
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REVISTA .DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
exemplares de fls. .9/11 visto que
os regiátros imeditivos já foram
transferidos para o recorrente.
Manning Maxwell & Moore Incorporated (recorrendo do despacho
que deferiu o têrmo n' 353.407 —
marca Budgit com exclusão). —
De acôrdo com o art. 200 do código
o despacho do fls. 13 para o fim
de conceder o registro pretendido,
que não recebeu oposição ou recurso de terceiros com os exemplares de fls. 17/19 feitas os devidas
retificações nos locais competentes.
Produtos Alimentícios Paty Limitado (recorrendo do despacho que
deteriu o têm° 357.621 — marca
Poty de Armando Belchior Melo).
— De acôrdo com o art. 200 do
código parecer da D. Marcas e os
registros do recorrente, não apontados pela Seção competente quando
da busca, inicial, reconsidero o despacho de fls. 8 para, reformando a
decisão recorrida, ineferir o presente registro de acôro com o art. 95.
rnimerol7 o referido código, sendo a
de n° 230.658 a marca impeditiva.
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS
Recursos e reconsiderações de
despachos:

Anônima (recorerndo do despacho
De 26 de maio de 1965
que deferiu o termo n° 362.527 —
marca Nege de Elisio Franco de
Pucci S. A. Artefatos de Ror.
Godoy). — De acôrdo com o artigo racha — No pedido de reconside200 do código parecer da D. Mar- ração do despacho de deferimencas e razões constantes do inter- to do têrmo 117.829 — Modelo do
posto salientando a existência da utilidade de Serriceldo
Ficarelli
marca sua não apontado inicialmenRedutores Transmoteenica S. A.
te pela Seção respectiva, reconside- — No pedido de reconsideração
ro o despacho de fls. 19 para re- do despacho de deferimento do
formando a decisão recorrida, inde- tèrmo 125.790 — Privilégio de inferir a presente solicitação de acôrvenção de Bukh. Sabroe :kiotores
do com ao bnpõ,videroh
Diesel e Refrigeração Ltda.
do com o art. 95, ri° 17 do refeS. A. \Une Martins — No perido código sendo 197.540 o númedido de reconsideração do despa•
ro do reg. impeditivo.
eho de deferimento do :êrnio náRádio S. A. Mayrinv Veiga
PRA 9 trecorrenuo do deNj.w.lw que n.ero 1 21; ao• — Privilégio de hacnção de Swnska- Aldienholaget
indeferiu o têrmo n' 371.379 — Gasaecumulator.
marca de Convenva em Conversa).
Wapsa Auto Peças ,S. A. — No
— De acôrdo com o art. 63 do
dec. 535 de 23-1-62 por não estar pedido de reconsideração do desdevidamente fundamentada a petNão pacho de deferimento do tèrmo
de fls. 9 e haver interferência entre n. 129.230 — Privilégio de ina registranda e o reg. 260.231 nego venção de flanco Incorporated.
atend:mento ao pedido de reconsiSociedade Algodoreira do Norderação impetrado, mantendo a deci- deste Brasileiro S. A. — No pe.
são denegatória da concessão da (fido de reconsioeraço do despacho de deferimento do (érmo núConstrutora IVIaraba Limitada (re- marca pleiteada.
mero 145.487 — Marca Supremo
correndo do despado que deferiu o
Mauricio Citro Optica Ltre Socie-i de Antônio Guapo.
térmo n" 362.102 nome comercial
S. A. Maraba Imobiliária Indústria dade Anônima (recorrendo da desNational Biselut Company —
pacho que deferiu o termo número
e Comércio de S. A. Maraba
No pedido de re a • 1 '•
Indústria e Comércio). -- 375.219 — titulo Opticalex de Ale-' despacho de deferimento do tère actirdo com o art. 200 do código xis Fedosseeff) — De acôrdo com mo 259.147 — Marca Primor do
parecer da D. Marcas e o fato de o art 200 do código e parecer da Panificação Primor Lida.
não ter sido' inicialmente apontada D Marcas, reconsidero o despacho
Cia, Fábio Bastos Comércio e
pela Seção competente o registro do de tis 9 para retormádo e indefe• Indústria — No pedido de reconrecorrido, n" 283.143, também no- ri-lo '. til.uld de estabelecfsnento sideração do despacho de deferi.
me comercial com finalidade igual, pretendido por incidência no artigo mento do tèrmo 273.402 — Marca
e parte característica Maraba iden- 120, n° 5 e 6 do referido código Faleo de Fernando Faleone.
tica reconsidero o despacho de fõ- e 8° da C.U.P. visto serem coliOrbis Publicações S. A. — No
lhas 9 para reformando a decisão dentes o titulo registrado. Optica
pedido
de reconsideração do desrecorrida indeferir o presente pedi- Lex e o registrado Opticalux).
pacho de deferimento do tèrmo
•
do de registro.
Sedas Soberana Limitada (recor- n.° 392.533 :Slarca Ilrbis de
Laboran Franco Velez Ind. Quí- rendo do despacho que indeferiu o Publicidade Urbis S. A.
mica e Farmacêutica S. A. (recon- termo n° 382.833 — titulo Sedas
Gagliano 43; Cia. — No pedido
rrendo do despacho que deferiu o Soberana). — 1.5e acôrdo cem o de r
econsideração do despacho Ile
termo 362.371 — marca Pirazina- art. 63 do dec. 535 de 23-1-62 e
deferimento do tèrmo 293.327 —
mida de Bracco Indústria Química
S P A). — De acôrdo com o arti- parecer da Div. Marcas, nego defe- Frase, de propaganda —Eni Prego 63 do dec. 535, de 23-1-62 e as rimento ao pedido de reconsideração ço, Qualidade e Originalidade
apresentado mantendo o inicial des- Triunfante já Triunfou de A. 'I'.
Informações do recorrente confirma- pacho de indeferimento da solicita- da Silva & Cia. Ltda,
das pelo sr. Diretor da Div. PaUB S. A. Industrias Mecanical
tentes, reconsidero o despacho de ;ao feita face as colidências existenfls. 15 para o fim t'.e inGeferir o tes e •salientando gine não poderão e Metalúrgica — No 'Pedido de repre~ pedido de registro por in- ser aceitos os novos • exemplares consideração do despacho de deCCM) .110v0 ferimento do têrmo 373 537 —
ci .,Watcia no art. 95, n° 10 do código. apresentados, os quais
Insignia Útil de Ayrton Belintides.
Incitatrine Gessy Levar Sociedade dposito eserào estudados.

2046 Segunda-feira

31

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas puderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano,
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem,
aviso prévio.
Pare facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
Sandoz S. A. - No pedido de
reconsideração do despacho de
deferimento do termo 425.715 Marca Belaverin de Laboratório
Climax Ltda.
Laboratório Cliniax S. A. - No
pedido de reconsideraçãc do despacho de deferimento do termo
n° 426.208 - Marca Normacilin
de Probiotical Laboratório Ltda.
• Aktiebolaget Astra, Apotekarnes
Kemiska .eabriker - No pedido
de reconsideração do despacho de
deferimento do termo 428.002 Marca Salucaine de Laboratório
1.ondrifarina Ltda.
Cia. Brasileira de Roupas - No
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo
n..' 479.353 - Marca Durval de
Montecatini Societá Generale Per
L'Industria Mineraria e Clrimica.
Irmãos Salton Ltda. - No pe-

dido de reconsideração do despacho ,le deferimento do têrmo nú-

mero 479.5:45 - Marca Piesidente
Venceslati de Frigorifico Presi-

dente Venceslau S. A.

EXPEDIENTE DA DIVISA()
DE PATENTES
Privilégio de invenção deferidos:

Maio de 1965

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPE.DIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIRILTOIR

• GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
emane 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇOEIR

CHEFE DA .aço oa ReroaçÃo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO Or9CIAL
eaçÃo
~Go saa oublIcidada do ***** lonto do Oapantannint•
Nacional do ProprOidacla Incluas:HW do Minldtirl0
d. Inciúdtrla • Cern•rGIO

Impresso nas ofIcInaarlo Departamento

Ge

imprenaa Nacional

ASSINATURAS •
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Semestre . . Cr$ 000.
Ano

Cr$

1.200.

Exlerior:
Ano

Cr$ 1.300,

parte supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o tine em
que findará.
A fim de evitar solução 'de

FUNCIONÁRIOS

Cdpital e Interior:
Semestre
.
Cr$
450,c
Ano
Cr$ 900J
Exterior:
Ano
Cr$ 1.000,
continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovaçãe• com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 dá
fevereiro de cada ano e àtt
iniciadas, em qualquer époco
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
-- Os suplementos às edições dos &nãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescise do mesmo
do de Cr$
ano, e de Cr$
por ano
decorrido.

N.° 134.054 - Wilson Mastro- Transferência e alteração de nome
•ou máquina similar de Lamson
Ide titular de drocessos:
cola e João Soares de Almeida.
Paragen Limited.
N° 134.055 - Robert A. Greene
Ibicató Agro Industrial S.A.
Tèrnios com exigências a cumN.131. .078 - Willys Motors, Transferência
para seu nome da paprir:
Inc.
tente 41.770, privilégio de invenção.,
Kaiser Jeep Corporation - Pede
N.° 134.098 - Akihiro YamaA S. A. Tubos Brasilit - No naka.
para ser anotada na patente de núpedido de reconsideração do des70.926, privilégio de invenção
N.° 134.099 - Akihiro Yania- mero
a alteração de nome da titular e a
pacho de deferimento do .termo naka.
transferência.
n.° 109.161 - Privilégio de inN.° 131.161 - Fermin Vafto Schweizerische Alumomitun
venção.
lyorra.
(Alummiurn Suisse S.A.) Cia. Brasileira de Gás - NO
N.°
134.231
Oxicret
Cia.
Bra- nio Svizzero S.A.) - (Swiss Alumipedido de reconsideração do des- Aleira de Coicretos dc Alta Re- nium Ltd). - Pede para ser anota.
pacho de deferimento do termo sistência.
da no térmo 141.926, privilégio de Inn.° 113.359 Privilégio de invenção.
N.° 134.265 -.Clerk Equipment
venção.
Exigências
Alfred Blum - Opoente do tér- Company.
mo 124.931 - Privilégio de inN.° 127.490
T M M (ReSilotee Engenharia, Indústria e Covenção.
mercio S.A. - Na transferência da
search) Limited.
N.° 110. 808 - Aluiir Soares
patente 51.399, privilégio de invenN.° 130.337 - Roussell Ucal.
N.' 130 667 - Armando Mar- ção.
N.° 111.:.76 - Fitchtel & Sacha chiori.
Indústria R.ennidas vidrobrás Ltda.
- Na exploração de contrato da paAktiengesellsch aft.
N.
13(..798
Max
LangensieN. 1 1 7 . 7 O 4 - Antônio Alberto
tente 52.943. privilégio de invenção.
pen Kommanditgesellschaft.
Sunbeam do Brasil Anti-Coirosiycs
ee Freiras.
N. 133.641 - Kodama S. A. S.A. - Na exploração de contrato
da patente de número 66.810. priviN.° 119.970 - Alvaro Coelho da I ndústria de Máquinas.
N. 133.753 - General Electric légio de invenção.
Silva
Poliram Incorporated - Na transN.° 120.660 - Fábrica de Para- S. A.
ferência do térmo 123.390, privilégio
fusos Agida S. A.
de invenção.
Diversos4
N.° 121.644 -- Rádio CorporaAplicardes Técnicas Industriais
tion Gi America.
N.° 111.03i - Centris Fundi- Servo System Ltda. - Na transfeN.° 123.829
Compagnie Gene. ções
do termo 134.411, privilégio de
Centrificadas S A. - Con- rência
Invenção.
rale D'Electro Ceramique.
cedo
o
desaruiyamento.
Warner Electric Brake & Clutch
N.' 126.983 - Zeusul InstruCompany. - Na transferência do
mentos e Máquinas Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
têrrno 135.754, privilégio de invenção.
N.' 106.726 - Ford Motor Com- TRANSFERENCIA E LICENÇA
Ventiladores e Exaustores Silnar
pany.
Ltda. - Na transferência do têm°
N. 109 183 - Franjo Smogar. Exploração de contrato de Patente ng
156.49e, privilégio de invenção.
N. 121.563 - Alvaro Coelho
Rio, 26 de maio de 1965
da Silva.
Diversos

De 26 de maio de 1965
N.' 121.645 - Uma Estrutura de
Aaparelhamento para teto, parede
ou superfícies semelhantes e um
processo para a fabricação da
mesma de Hunter Douglas International Corporation.
N. 122.830 - AperfeiçoamenN. 121.682 - Werner Hugo
tos em reator saturável trifásico
tipo estabilizador Ballast) de G,>- Wilhelin
N.' 130 645 - Peter Krajcinoneral Electrié Company
N. 127.682 - Aparelho para vic,
alimentar artigo de papelaria conN.° 134.a12
Fruehauf Traller
tinuo numa maquina de escrever S. A. Indústria e Comércio.

Foi mandado averbar o contrato
de exploração da seguinte patente:
Indústria de Arames Cleide S A.
- contrato de exploração da patente de número 57.103, privilégio de invenção.

Metaltirglea universal Ltda - No
pedido de apostila na patente de rulin ero 69.112. privilégio de invenção.
Retifique-se o nome do o n.r..r,r!e titular, de achrdo com a anolaçã.9 de
transferência feita a fls.

"."".1fi:t'i
•'

•
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Ma:0 tio 12.35 2C1

Monsanto Chemical Company - logo expedidos os certificados
N.° 444.801 - Caccma No pedido de averbação de .mntrato abaixo:
ma Ltda. - Classe 41.
na patente 56.502, privilégio de InN.° 445.641 - Itarare - Geralvencão. - Aguarde-se a juntada,
Iklitta.--as deferidas: .
do Fercrira de Mendonça - Clasoportuna, da patente 40.692.
se 41.
EXPEDIENTE DO SETOR DE
INFORMAÇÕES, RECEPÇÕES E •
EXPEDIÇÕES
•
Exigências .• Termos com exigências a cumprir:
•
Rio 26 de inalo de 1965
NO 112.130 - Regie Nationa/e Des
'sues Renailt.
No 111.802 - Bubdy Tubing .Company..
N9 120.007 - Castanho & Filhos
13.A. Comércio e Indústria.
N9 123.551 - Continental .Motors
Corporation.
N O 124.599 - Maryze de Miranda
Lopes.
N9 124.772 - E. I. Da Pont de
And Company.
N9 130.381 - Mico Corporation.
Diversos

The Singer Manufacturing Competente de número 71.427, privilégio
pany. - No pedidoade apostila na
de invenção. - Paçase apostila.
Arquivamento de Processos
Ficam os processos abaixo raenclonados arquivados:
Termos:
N9 111.797 - American Brake Shoe
Company - Privilégio de invenção.
N 9 127.918 - Shell Internationale
Research Masstschappij N. V. - Privilégio de invenção.
NO 131.842 - An g elo Fra.sson Privilégio de invenção.
N9 131.199 - Germano Buchner
Pilho - Privilégio de invenção.
N O 152.001 - Emtec Empresa Técnica de Assistência Comercial Limitada. - Modelo industrial.
N9 153.931 - Edmundo Simões
Matheus Lima e Jayrne Gubnarães
Moares - Privilé g io de invenção.
NO 154.700 - Enrico Tanabone Privilégio de invenção.
NO 154.726
Octávio Clemente de
SOLIZa - Modelo de utilidade.
N9 154.746 - Fernando de Assis
Aratlio Bezerra - Privilégio de inVencão.
NO 154.921 - Cishlkazu Onizuka Privilé-gio de invenção.
NO 154.922 - Yisohkazu Onizuka Modelo de utilidade.
N9 155.127 - Marcel • Alexandre
Pellet - Privilégio de invenção.
N 9 155.146 - Maschinenfabrik Oerlikon - Privilégio de invenção.
N° 155.192 - Rector Oscar Larin
- Modelo de utilidade.
N9 155.193 - Yoshikazu Matsuzakl
- Modelo de utilidade.
N O 155.194 - Yoshikazu Matszuki
- Privilé g io de invenção.
N9 155.197 - Paulo Kuester Modelo de utilidade. -- Arquive-se os
processos:

EXPED/ENTE DA SEM)
DE INTERFERÊNCIA
•
De 26 de Maio de 1965 ..
Notificação:
Unta vez decorrido o prazo ale
recurso previsto pelo art. 14 da
1.ei ri. .1.048 de 20-12-61 e mais
10 dias par eventuais juntadas de
riP ., -sos. e do mesmos não tendo
valido nenhum interesado. serão

N . 184.762 - Santa Angelica
- Fonte Santa Angelica S. A, Indústria e Comércio - Classe 43.
N. 203.384 - Tussbeco - Instituto Cientifico Medicator Ltda.
- Classe 3.
N." 230.942 - São Francisco
- Imobiliária São Francisco S. A.
- Classe 16.
N.° 231.262 - São José - Auto
Pósto São José Ltda. - Classe 21.
N. 268.409 - E Merck - Emanuel Merck Difene Handelsgesellschaft
Classe I.

N.° 299.047 . - Jaguare - Cia.
Antartica Paulista Ind. Brasileira
de Bebidas e Conexos, Classe
a.° 41.
N.° 320.240 - União Mercantil
Brasileira - S. A. Moinhos Illo
Grandenses - Classe 1.
N.° 327.913 - X - União ra
bril Exportadora S. A. - UFE
- Classe 48.
N.° 339.01: - Americano Ganela - Societa Azionaria Vermouth
Aperitivi Spumanti F. Lli Gancia
& C. - Classe 42 - Sem direito
ao uso exclusivo da expressão
Americano.
N.° 339.016 - Canela Societa
Azionaria Vermouth Aperitivi Spu•
manti F. Lli Canela & C. - Classe 42.
N.° 339.475 - Stil Decorações
- Stil i)ecorações Ltda. - Classe
N.° 349.787 - Kar Dec - José
Evangelista de Souza Cavalcanti
- Classe 3.
N.' 383.005 - Somei - Somei
Importadora e Exportadora de
Materiais S. A. - Classe 15.
N.* 415..963 - Fluor .3imrit Cari Freudenberg Kommanditgesellschaft-Auf Aktien _ Classe 6.
N.° 416.388 - Revista a Inteligência - Belisário 'jugo de MelIc - Classe .2.

N." 445.779- Luzia - Giovanni Cuono - Classe 6.
N.° 445,788
Dama - Mario
Gomes de Oliveira -- Classe 35.
N. 445.916 - Fascinação José Vcrissimo - Classe 42.
N.° 445.947 - Elyneus - Exp.
e Imp. Elynens Ltda. - Classe
n.' 41.

N.° 445.997 - Minam - Ml.
riam Minas Rio Automóveis e Máquinas S. A. - Classe 6.
N.° 446 041 - Emblemática Kodak Falhe - Classe 1.
N.° 446.120 - Boreal - Boreal
Rádios e Televisões Ltda. - Classe 8.
•
N.° 446.529 - Já Já - Oldemar Borges de Matos - Classe 46.
N.° 446.055 - Univei sal - Florido & Cia. Ltda. - Classe 1.
N.° 447.601 - Visconde de
Inhaúma - Panificadora Visconde de Inhaúma Lida - Classe 41.
N.° 448.057 - Battistella José. Batistelle - Classe 42.
N.° 448.213 - Restor - Nies/
S. A: Artigos para Cabeleireiros
e Perfumarias - Classe 48.
N.° 448.22 _. Amaral -

N.° 414.184 - Transportes Fiel
Rodoliel S. A. Transportes
Comércio e Representações
Classe 33 - Art. 114.
N.° 444.185 - Transportes Fiei
Rodofiel S. A. Transportes,
Comércio e Representações Classe 33 - Art. 114.

N.° 444.186 -- Transportes Fiel

-

Rodofiel S. A. Transportes1

Comércio e Representações
Classe 33 - Art. 114.
N.° 444.187 - Transportes Fiel
- Rodofiel S. A. Transportes
Comércio e Representações Classe 33 - Art. 114.

N.° 444.188 - Transportes Fie/
Rodofiel S. A. Transportes
Comércio e Representações Classe 33 -- Art. 114.
N.° 144.100 - Transportes Fiel
Mond S. A. Transportes
Comércio e Representações Classe 33 - Art. •111.
N.° 444.291 - Transportes Fiel
Rodofiel S. A. Transportes
Comércio e Representações Classe 33 - Art. 114.
N.° 444.192 - Transportes Fiel
Itodofiel S. A. Ti•ansportes
Comércio e Representações Classe 33 - Art. 114.
•
N. 444.193 - Transportes Fiel

Rodofiel S. A. Transportes
ntentos. Selecionados Amaral S. A. Comércio
e Represcntaçes - Classe 41.
Classe
33
Art. 114.
N.° 448.301 - Desafio
Cia. ' N.° 444.194 - Transportes Fiel
Tanbate Industrial - Classe 23.
Rodofiel S. A. Transportes
N.° 419 595 - Don Sergito - -Comércio
e Representações Mauricio Tlad Zogbi - Classe 36. Classe 33 - Art. 114.
N.° 449.910 - Viritestis - Lab.
N." 444.195 - Transportes Fiel
Ncomed Ltda. - Classe 3.
Rodofiel S. A. Transportes
N.°-474.068 - Fluidiur - Ibia
Instituto Bioquímico Interameri- Comércio e Itepresentações Classe 33 - Art.. 114.
cano S. A. - Classe 3.
Nome comercial deferido: .

Insignia deferida:

N.° 421.218 - Tapeçaria Sul , N.° 331.475 - Cia. de Papéis
America - Emilio 13erewvsky
e Papelão Yazbek - Cia. de Papéis e Papelão Yazbek - Art. 109
Classes 34 e 40 - Art. 114.

N.° 444.174 - Transportes Fiel
- Rodofiel S. A. Transportes
Comércio e Representações N. 420.887 - Café Sweepstake Classe 33 - Art. 114.
N.° 444.175 - Trans p ortes Fiel
- F. D'Almeida e Souzr - Classe
Rodofiel . S. A. Transportes
n." 41.
Comércio e Repreuntações -

N.° 421.077 - meus Indús- Classe 33 - Art 114.
trias Mecânicas meus S. A. N.° 444.176 - Transportes Fiel
Classe 6.
RodofieI S.. A. Transportes
N.°, 422.009 - Coral - Atires Comércio e Representações Filmes Ltda. - Classe 28.
33 - Art. 114.
N.' 422:506 - O Relator das Classe
N.° 444.178 - Transportes Fiel
Leis Federais e Municipais Rodofiel S. A. Transportes
Edelzito Soares Campos - Classe Comércio e Representarões a.° 32.
N.° 426.599 - Len .._ Lab. Eu- Classe 33 - Art. 114.
terápico Nacional S. A. - Classe
N.° 444.179 - Transportes Fiel
n.° 3.
Rodofiel S. A. Transportes
N.° 433.018 - Bergier - Ind. Comércio e Representações de, Malhas Bergler Ltda. - Classe Classe 33 - Art. 114.
n.° 36.
N.° 444.180 - Transportes Fiel
N.' 438.064 - Changai - Bazar - Rodofiel S. A. Transportes
Changai Ltda. - Classe 50.
Comércio e Representações 444 . 047 - Beltex - Tece- Classe 33 - Art. 114.
lagem Neder Ltda. - Classe 23.
N°444.181 -- Transportes Fiei
N.° 444.050 - bical _
- Rodofiel S. A. Transportes
Nacional de Colas e Alesivos Ltda. Comércio e -Representações - Classe 17.
Classe 33 - Art. 114.
N.° 444.299 - Miglioli - ArN.° 444.182 - Transportes Fiel
naldo Miglioli _ Classe 8.
- Rodofiel S. A. Transportes
N 441,527 - Anjo da Guarda Comércio e Representações Panificadora A p to da Guarda Classe 33 - A .1. 114,
Ltda.
Classe 41
N.° 414.183 - Trans p ortes Fiel
N.° 414.530 --- Santo Estevam itodofiel S. A. Transportes
Tecelagem e Sacaria canto Este or. ,,porcio e Representações V91/1 Ltda. - Classe 23
(1n , ” • •
- Ari. 114.
•

•
n.' 2.
- N.° 353.737 - ' Importadora
Agro Pecuária S. A. - Importa-.
dora Agro Pecuária S. A. - Artigo 109 n.• 2.
Titulo de estabelecimento de.
ferido:
•
N.° 188.076 - Fábrica São JorRe - Manoel Brandão Porto Clases 6, 7, 8, 9 e 11 - Art. 117
n.° 1.
N.. 191.856 - Empório Santo
Antônio - Manoel Mendes ai, sii.
va - Classes 41, 42 e 43 - Artigo 117 n.° 1.
N.° 201.N64 - Fáb. de Calçados
Noral - Nora' Pomboitklan Art. 117 n "1.
Classe 36
N.° 444.322 - Paraíso dos Retalhos - José Agapito de Oliveis
Classe 23 - Art. 117 n.°
ra
.N.° 444.452..- Casa 3 Ti bento Sakbinão Mitne & Cia. Ltda..
Classe 36 - Art. 117 n.• 1.
N.° 445.261 - Safaris - Sa4
feris Sul Americanos S. A.
Classe 33 - Art. 117 a.' 1.
N.° 446.123 - Edificiu Verinlut
- Imobi l iária Pão de Açucar
mitada - Classe 33 - Art. 117
n.°-4.
N.° 446.710 - Sitio Coloradd
- P. Lotnar S. A. Comércio é
Agrícola - Classes 19, 33, 41 e 45
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Marcas indeferidas:
D'Eve N." 235.711
Lab. Phymatosan S. A. - Classe
n." 48.
N.° 326.011 - Linda Primavera
Padaria e Confeitaria Linda
Primavera Ltda - Classe. 41.
N.° 326.949 - Trimetal
Sinterosa Auto Peças Comércie e
dústria Ltda. *- Classe 21.
N." 330.891 - Atlantico - Restaurante e, Bar Allantico Ltda. Classe 41.
N.° 334 :)93 - Mark - Metalúrgica Mark Ltda. - Classe 2.
N." 337.157 - Natal Feliz Natal Feliz Ltda. - Classe 42.
N. 338.312 - Auri Verde :Sienezes Pimenta Cia. Ltda. Classe 41.
N.° 338.334 - Rcsinacril Manufa:ura Dental Standard Ltda.
- Classe 10.
N." 338.944.- Ursa Bra-ca Catedral Import. e Export. Ltda.
- Classe 40.
N:' 339.420 -- Fairy Pyincess
- Prfinnes Coty S. A B. - Classe A(4
N" 389.229 - Argoni Gás L P. Gás S. A Engarrafadora' e
Distribuidora de •Gás _ Classe 8.
N.^ 405 94,- Arridell - Arrutelt Comércio ruiportação . S. A.
- Classe 8.
N.° 405.943 - Arrutell - Arrutelt Comércio Importação S. A.'
- Calsse 11.
N.° 403 944 - Arrutell
Arrutell Comércio Importação S. A.
- Classe 21.
N.^ 422.258 - Floco Neve Violland Comércio e Ind. S. A.
- Classe .2.
N." 422.321 - Plástica - Magne e ita S. A. - Classe 16.
N. 423 890 Dinamic - Dinamic Renresentações e Consultores Técnicos Ltda. - Classe 21.
N. 424.756 - SP - Panificadora S. P. Ltda. - Classe 41.
X. 425 965 - Cartobrasil Cartobrasil Ind. , e Comércio de
Emtlalf gen ,: t tda. - Classe 38.
N.° 427.288 - Galgo - The
Gr ,-vhound Corp - Classe 21.
N" 428.323 - Serrafléx - Serraço Comércio e Ind. Ltda. _
Classe 11. N. 429 080 - Sevinol
Sebering Corp - Classe 3.
N. 430.601 - Old Golt 1 - P.
2A-ir:lho-ff Co - Classe 44.
•
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N. 430.602 - Oid Com - P.

Lo”illard Co. - Classe 44.
N.° 444.837 - Tamoyo - Refinadora Paulista S. A. - Classe
n.° 13.
Edus - :nletztúrN.° 446.187
glca Edus Ltda. - Classe 5.
N.° . 146.235 - Ludolino.- Cortinas Ludovico Ltda. -- Classe 23
Cor.;
N 446.236 - Ludolit
tinas Ludovico Lida - Classe 23
N. 446.544 - Caravelas - Fzrmácia Caravelas Ltda. - Classe 3
Motobomba N. 446 050
Classe_
Casa das Bombas _Ltda.
n.° 6.
-Raul
N .. ° 446.958 - Bovex
•
Gilberto Corte -• Classe 41,'
-TVe
N.° 447.487 - Myera
Classe
Myers &
III` 6. .•

N.° 447.,863 - São Paulo - Indústria Mineração São Paulo Ltda.
- Classe 4.
N.° 448.168 - Estoril - Bar e
Café Estoril Ltda. - Classe 41.
N.° 448.427 - Ambrosia - Aureliano Uno Pires - Classe 41.
N.° , 448.49
Maringa - Tecidos Maringa Ltda. - Classe 23.
- N. 448.604 - Ultracola
Ind.
e Comércio Lacorte Ltda. - Classe 17.
N.° 448.777 - Elite - Metalúrgica Elite Ltda. - Classe 21.
N.' 449.764 - Dogue - Laticínios Jordanense Ltda. - Classe
Ltda. - Classe 41.
N. 449.843 - Canario - Antônio Sales de Souza - Classe 41.
N. 449.974 - Graniola - Luiz
Antunes Cia. - Classe 42.
N.° 470.503 - Cascade - Geo
a Dickel & Co. - Classe 42.
Nome comercial indeferido:
N.° 439.614 - Ind. Automobilística Borton S. A. - Indústria
Automobilística Borton S. A.
Título de estabelecimento in•
•
deferido:
N . 326.190 - A Ideal - Castro Martinez (Sr. Cia. - Classe 36.
N.° 338.747 - Casas Coimbra
de Olimpia - Pereira Justo -& Cia.
- Classe 41.
N.° 401.460 - Rodoviário Cruzeiro do Sul de Menesio dos Santos Reis --, Menesio dos Santos
Reis - Classe 33.
N. 423.271 - Fáb. de Velas
Promessa - Oswaldo Antunes Pedrosa - Classe 46.
Exigências
, Tèrmos com exigências a cumprir:
N. 281.226 - Motorama S. A.
Ind. e Comércio.
N.° 330.193 - Elanto Magazines
S.A.
N." 418.o'3 - Usina São Francisco do Juilombo S. A.
N.° 422.066 - Organização Industrial Fides ": A.

N.° 425.632 - lberto Cantinho.
N. 428.007 - Sasco Soc. Auxiliar de Serviços de Construção
Ltda.
N.° 446.491 - Cia. Anglo Brasileira de Investimentos.
N. 447.706 - Agit Administrado ,- Geoal de . 111157ei3 Ltda.
N.° 448.521 - Mixing Equipment Co. Inc.
Diversos

Têrinos aguardando anteriorridades:
N.° 394.186 - Cia. Brasileira
de Super Lojas.
N.° 397.589....... Distribuidora de
Latex Perna Ltda. .
•
N." 410.397 São Paulo Aço
S. A. Ind. e Comércio de Laminados.
N.° 413.233 - Cia. Agro • Industrial Igarassu.
N.* 416.615 - Jocelino F. Molla
• N.' 41e.636
Ernetto Nengebauer S. A. Ind . lieunidaS.
N.° 421,237 - Irmãos Scudelier
St Cia. Ltda.

N.° 421.433 - Irbras Organização Brasileira de Perfumarias Limitada.
N.° 422.107 - Luiz Paulino da
Costa.
N.° 422.794
Bar e Restaurante Sorocabana Ltda.
N. 425.840 - Rio Gráfica e
Editóra Ltda.
N.° 426.483 - Mercadora de
Ferros e Metais A B C Ltda.
N. 432.934 - Cia. Cacique de
Café Solúvel.
•N.° 440.743 - Metalúrgica Peora° Ind. e Comércio Ltda.
N. 445.998 - Kenneth Carlton
Hancok.
N.° 447.447 - Pibigas do Brasil S. A.
N. 447.450 - Pibigas do Brasil S. A.
N. 449.085 - Magnesita S. A.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE 2"ESQUISAS
•
De 26 de maio de 1965
Notificação:.
Uma vez iecorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-01, e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não tendo
valido nenhum interessado, serão
logo exeik edidos os certificados
abaixo:
Marcas deferidas:
N.° 410.036 -- Miguimi - Classe 8 de .Miguimi Manufatura de
Aparelhos de Vidro Ltda.
N.° 460.796 - Sonimar - Classe 41 de Bar Lanches Sonimar
Ltda.
N. 462.435 - Café Leitão Classe 41 de Leitão & Cia. Ltda.
N.* 464.427 - Pentrane - Classe 3 de Abbott Labor-afta-les.
N." 465.873 - Oteva - Classe
n • 11 de Aktiebolaget Garphyte
Bruk.

Térmos com exigências a cum-

Prir:

N9 483.783 - W. A. Shearffer Pez
Co. - Torno sem efeito a exigência
já publicada em face da decisão do

Sr. Secretário da Indústria.
Seção 111 de 4 de março de 1965.
N9 456.963 - Comércio e Representações Wal-Mar Ltda. - Torno
sem efeito a exigência já publicada

em face da Decisão do Sr. Secretária da Indústria (seção 111 de 4 de
março de 1965).
N9 475.106 - Fradol Administrações S.A.
N9 478.786 - Indo Atahyde. Torno sem efeito a exigência já publicada em face da decisão do Sr..
Secretário da Indústria (seção 111 de
4 de março de 1965).
EXPEDIENTE DA EWA() DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 28 de maio de 1965

Foram mandados averbar as transferências e as alterações de nome doa
titulares dos mencionados processos
abaixo:
Bethlehem Steel Corporation Transferência para seu nome das
marcas:
13ethlehem Stegl número 198.768.
Bethlehem Steel número 205.264.
Bethlehem número 205.277.
Bethlehem número 205.278.
Bethlehem número 205.279.
Bethlehem número 206.293.
Sethlehem número 207.018.5
Bethlehem número 208.538.
Bethlehem número 208.540.
Bethlehem número 208.541.
Bethlehem número 208.558.
Bethlehem Steel número '213.628.
Bethlehem Steel número 221.186.
13ethlehm número 229.441.
Bethlehem número 229.889.
Usina de Laticínios Abbud 'Ltda.
- Transferência para seu nome da

marca Imperador número 173.785.
Fabri Linhas S.A. Indústria e Comércio - Tarnsferência para seu
nome da marca K número 250.868.
The Great Atlantic & Pacific Tea
Company, Inc. - Transferência para
seu nome da marca A 1 p número ..

189.49b.
Fuller Company - Transferência
para seu nome da marca Infilco nú-

mero 225.583.

Pacheco, Souza & Cia. Ltda. - Na
alterarão de nome da titular da mar-

ca Café Pacheco n9 226.459.

N. 480.179 - Wasan - Classe Fuller Company - Na transferênn.° 16 de Wasan Em p reendimen- cia para seu nome da marca Acediatoss, Participação e Administração tór número 236.Ana.
José Fabri & Filhos - 'Transferèn•
S. A.
eia para seu runne da marca Pabri
N.° 481023 - Wakamoto , - número 257.993.
Classe 40 de Wakamoto S. A. - Bristol, Myers do Brasil S.A. ProProdutos Químicos e Farmacêu- dutos Farmaceuticos e de Toucador.
ticos.
- Alteracão de nome da titular, e a
à
transferência dos direitos decorrente
Marcas Deferidas
dos contratos de exploração.
Torno sem efeito as exigências Pub licados, em face da decisão do Sr. Secretário da Indústria (Sacão 1111 de
4.3-1965).
N9 453.786 - Shearffer's, el. 38, de
W. A. Sheaffer Pen Co.
N9 453.787 - Shearffer's,
cl. 44, de
W. A. Sheaffer Pen Co. .
N9 454.280 - Lassie, cl. 17, de W.
A. Shaerffer Pen Co.
N9 478.666 - Tradiant, el. 6, de
Tracilmotor Indústria e Comércio Limitada.
N9 478.703 - Folha Cartorária; el.
32, de Associação dos Escreventes e
Auxiliares de Justiça do Estado de
São Paulo.
N9 478.983 - Soberano, el. D, de
.Avicola Soberano Ltda. •
N9 479.169 - Ex-Combatentes.
8, de Oswaldo Barbosa.

Etablissement Marquint Grandes
maraues Internatiorsles - Transferência para seu nome das marcas:
e Samba númeSamba n9 245.023
ro 246.775.

Vieira. Sampaio Indústria e Comércio S.A. - Transferência para
seu nome das marcas Serigy número

288.763 - Serisry número 288.764.
Calrados Teta Ltda. - Transferênica e alterarão de nome da titular da .marca Tetéa número 293.537.
Editorial Bruguera Ltda. - Transferência para seu nome da marca:
Tlistória de Amem-, têrmo 241.153.
Yanmar Disel Engine Co. Ltda. Transferência para seu nome da
marca Yanmar. tArnin 952.635.
Carmi(mani S.A. Indástr t a e comércio de Bebidas. - Pede rara ser
anotada ra evnre,ssão de pronaganda
s; o f¡rwl P.', refrigerantes, tèrmo número 370.030.
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Temo n.° 682.864, de 8.2-65
Hermes Pelloso
São Paulo
Classe 43
Refrigerante seca álcool à base de
limão (soda limonada)
Termo n.° 682.865, de 8-2-65
Comercial e Importadora "Tropical"
Ltda.
São Paulo

Termo n.° 682.869, de 8-2-65
Mark Edições e Propaganda Ltda,
Guanabara

de menti precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, se-viços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais precio

BRAZIL'S EXPORT MAGAZINE

sos, talheres de metais preciosos, turibulos de metal. turmalinas lapidadas e
vasos • de metais preciosos

(Revista Brasileira de Exportação )

Classe 32
Revista

Termo n.° 682.873, de 8-2-65
Crosara — hnlementos Agrícolas 5, A.
Indústria e Comércio
Minas Gerais

•

Classe 8
Bateria para fotômetros, chassis, cabo
de sincronismo, câmaras fotográficas, câmaras cinematOgráficas, diafragma, filmadores. fones de ouvidos, gravadores
de sons, microfones, objetivas, projetores de cinema, projetores fixos, pilhas
secas elétricas, transmissores, visores
de mesa, telescópios e válvulas de
redução
Termo n.° 682.866, de 8-2-65
Somed — Sociedade Comercial de Aparelhos Médicos e Dentários Ltda.

RK
Classe 32
Publicidade em geral
Termo n. 9 682.871, de 8-2-65
Mark Edições e Propaganda Ltda.
Guanabara

quw. gã9442104
Classe 32
Proaganda em geral
Termo n. 9 682.872, de 8-2-65
Joalheria Santo Antonio Ltda.
Guanabara

Classe 10
Aparelhos médicos e dentários
Termo n 9 682.867, de 8.2-65
Ivlark Edições e Propaganda Ltda.
Mark Edições e Propaganda Ltda.
Guanabara

E
Classe 50
Comércio e distribuição de titulos de
valores
Termo n. 9 682.868. de 8-2-65
Mark Edições e Propaganda Ltda.
Guanslsira

(Nage
Classe 50
.
Exortação e imortação em geral

Santo Antonsio
Indústria Brasileira
13
Adereços de metais, preciosos, semi
preciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adôr
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos. ou
: s mipreciosos, bandejas de metais gredosos, berloques de metal preciosos
brincos de meatl precioso, ou semiarecioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
ontas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos. diamantes lapidados. 4io de ouro.
fio de prata. fivelas de metais preciosos. galreteiras e metais preciosos. jóias
ióias falsas, lantsjolas de metais pre.
dosem medalras de metais Preciosos
semi-preciosos e suas " imitações Palitos
de ouro. pedras preciosos para jóia, pedras semi- p reciosas Para jóias, pérolas
e imitacões de pérolas, p ratos de me.
taisp reciostos, serviços de chá e de eaçé
de metais preciosos se rviços de licor

de metal precioso, serviços de refrescos

Dilermando Alves ..aschoal
Cuanabara

Rio de Janeiro Tênis Clube
Classe 33
Titulo de estabelecimento

•

Termo n. 9 682.875, de 8-2-65
Secim — Sub Empreitada de Construções
Irmãos Meireles Ltda.

Termo n.° 682.870, de 8-2-65
Mark Edições e Propaganda Ltda,
Guanabara

ININiSTRIA ~SILVE&

Térmo n.° 682.874, de 8-2 -65

Guanabara

Classes: 1 a 50
Substâncias e preparações químicas usa.
das na agricultua, nar hotticultura,
veterinária e para fins sanitár os, produto se preparados para serem usados
na medicina e na farmácia; substâncias
de origem animal, vegetal ou mineral.
metais não trabalhados: máquinas e suas
partes integrantes; máquinas de agricul
tura, hdrticultura e suas partes integrantes: avrelhos elétricos para use
doméstico: Nutrumentos musicais; inst..umentos, máquinas e aparelros para
a medicina, arte dentária e cirurgia; ter.
ragens e 4erramentas de tôda esécie
miudezas de armarinhos; joalheria e art
gos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas instalações: vidro cristal e seu..
artefatos; artefatos de cerâmica e insta•
'ações sanitárias; material para construção, artigos. máquinas e .nstalações para
escritórios: armas, munições de guerra
caxa, explosivos e togos de artificio;
animais vivos, aves e ovos: detrechos
navais e aeronáuticos: veiculos e suas
partes integrantes; fios em geral; tecidos
em geral; artefatos de algodão, cânha•
mo. linho, juta e outras f bras; imagens,
gravuras, estátuas e estatuetas; artefatos de madeira osso ou marfim; artefatos de palha ou fibra; artefatos de madeira. artefatos e produtos acabados de
origem animal, vegetal ou mineral; escovas comuns: guarda chuvas, bengalas e
suas partes integrantes; tendas, lonas,
revistas e publicações em geral. profiracoreias, cordoalhas e barbante; jornais
mas radiofônicos e de televisão: transações imob.liárias em geral, cinemas, teatros. lavanderias. oficinas, escolas, garage, tapetes, cortinas e panos para assoalhos; couros e peles; artigos de vest uário; roupas de cama e mesa; papel
e seus artefatos; artéatos de borracha;
móveis, substâncias alimentícias e ingredientes de alimentos; bebidas alcohlias. refrescos e águas ninera.s; tabaco
manufaturado ou não, artigos para fumantes; sementes e mudas para a agricultura; rorticu l tura e a floricultura; .veIas, fósforos, sabão comum e detergentes, preparações j,ara conservar e polir:
combustíveis: lubrificantes e substâncias
destinadas a -iluminação e ao aquecimento; perfumaria, cosméticos. destifriic os, sabonetes e preparados para o ca.
lor; jogos de tôda espécie e brinquedos
e . pasatempos e impressos era geral

SECI
Classe 16
Material de construção em geral, adornos e ornatnentação de prédios
Termo n.° 682.876, de 8-2-65
Carlos "esto Teofilo Acioli
Ceará

o

Indústria Brasileira
Classe 2

Para distinguir: Adubos, ácidos saniiji.i

rios águas desinfetantes e para fina 1
sanitá • ios, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão), álcalis, bac.;)
tericidas. baraticidas. carrapatIcidat,
creosol, creosotalina creosoto. desodo.s
cantes. desinfetantes de çumadores. ex . terminadores de pragas e hervas dani.
nhas, esterilizante, embrocações para a
animais, enxertos, farinhas de ossos, a
'fertilizantes, tosfatos. glicose para fiar
veterinários guano, herbicidas, insetic1.1

das, preparações e rodutos inseticida.%
p reparações e produtos inseticidas, notadamente f ungi cidas
Termo n.° 682.878. de 8 - 2 -65
Painéis

Auto Peças Ltda.
Guanabara
•

Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas purter

ietegrantes; Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços, ..
breques, braços para veiculos,
tas. carrinhos de mão e carretas, cana* • •
ahonetes,, carros ambulantes, caminheta/ g
carros, tratores, carros-berços, carro& •
tanques, carros-Irrigadores, eees. meã
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Publicação feita de acôrdo com, o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenta
Nacional da Propriedade Industrial aguêles que se julg arem prejudicados com a 'concessão do registro requerido
tufas, fogões, fôrnos e fogareiros elétricos, aroletes, fuzivel, geladeiras, garrafas térmicas, lâmpadas, lampeões, lanternas de mão e internas portáteis, lustres, panelas de pressão, microtones.
pick-ups. aparelhos de refrigeração,. rádios, rádios conjugados ou não com
tonágralos. rádios fonógrafos, rádios receptores, relogioi, reostatos, relays, reatores, redutores, pilhas .sècas e elétricas, resistências, refletores, registradores, reguladores de voltagem, fios para
eletricidade e Elos terra. secadores para
cabelos, sorveteiras, aparelros de televisão, torradores de cereais. torneiras
com dispositivos para aquecimento da
água, telefones, termômetros, toca-discos automáticos ou não, ventilacrares.
transformadores para rádio e televisores, válvulas para rádio e televisores.
. isoladores. interruptores. resistncias elétricas, tomadas, soquetes, trnsmissores,
sincronizadores, torneiras de compressão.
torneiras de altap cessão, registros para
vapor, para água, para bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, pa.
ra lavatórios para pias, trenas e cubos
conduites

ninhas. molas paar portas, martelos calinas vaporizadoras, máquinas de
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas mungir. máquinas niveladoras de terra,
morsas, machetes, mantegueiras. malhos máquinas perfuradoras para a agriculnavalhas, mples, puas. pás. pi-ar.-tas i.ura- , máquina: de plantar, inotoMarpregos. ponteiros. para lusos. porcas mas. tnquinas regadeiras, má4uinas de
pratos, porta-gélo. poseiras. porta-pão, ,oçar, de semear para sulfatar de
norta-joias. paliteiros, panelas, puxado. tol.quir, de triturar, de esfarelar terra,
res. placas, pregadores, porta-esponjas para irrigação, para matar formigas e
peneiras, pinos, plainas. perfuradeiras outros insetos, para burrifar e puiveri%
°ires. pinças. panelões, porta-copos e tal desinfetantes, para adubar para
garrafas, passadores de ioupa, presl. agitar e espalhar palha, para colher
ha& rastelos, roldanas. ralos, regadores algodão, para colher cereais, máquinas
rebites, reduções, recipientes de metal. amassadoras para fins agrícolas, de
rocilzios. roscas de aço inoxidável, te- cortar árvores, para espalhar, para cacastros de aço inoxidável, registros pinar, maquias combinadas para seserras. serrotes. &iões. saleiros. sacarró- mear e cultivar. de desbanar, para enlhas, torquezer. trilhas, tubos. tubula. Miar máquinas e moinhos para forraaões, tampões, bâvadetras, telas de gens. máquinas toscadoras: ordenado.
arame, trincos, ta ;as. travessas, tesouras, res mecânicos, raladores mecânicos, rotrancas, tramelas, talheres, talhadetras los compressores para a agricultura,
'ampas. para panelas e caldeirões, ter. sacradeiras, semeadeiras secadeiras.
Teimo n.° 682.877, de 8-2-65
lanas, tachos, trens de cosinha, torra- ,semeadores. de terra, tosadorea de graIsabel M. Alves — Turismo
deiras. orinóis, vasos. vasilhames, ver- ma; tratores agicolas, válvulal para
Guanaliara caas, mandril de expansão. treze . de
.náquinas a gricola s
chanfrar. gula de freza de chanfrar,
(alasse 5
ventosas, maletas, baus para sacos de Aço em bruto, 'aço preparado, aço
viagem, oara pastas. balrnazes. cantos doce, aço' para tipos. aço fundido, aço
oara.estojos, colchetes' para malas, cra- parcialniente trabalhado, aço pálio, aço
vos, enfeites, fêcho para p astas e para
inalas. p assadores de correias, ponte!- refinado, bronze, bronze ern bruto ou
Classe 11
parcialmente trabalhado, bronze de
Para distinguir ferragens e ferramentas: 'as, prendedores de papel, suportes manganês, bronze em pó. bronze em
torniquetes e tubos de extensão
Alicates,
alavancas,
arrue/as.
araebites,
Classe 33
barra, era fio, (iambo em bruto ou
argolas. aldrava,, armações de metal.
Classe 21
Titulo de estabelecimento
parcialmente
preparado. cimento meabridores de latas arame, aparelhos de Para distinguir: Veiculo& e suas panes
tálico, Cobalto. bruto • ou parcialmente
:há e café, assadeiras, açucareiros. apa- integrantes: Atos para bicicletas, autoUrino n.° 682.886, de 8-2-65
relhos para lavatórios, arandelas. ares móveis, auto-caminhões, aviões, amor- trabalhado, couraças, estanho bruto att
"Altec" Rádio e Televisão Ltda.
tas.
aros. almofadarises, amoladores. tecedores, alavancas de câmbio, barcos. parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
São Paulo
amoladores de ferramentas, alças para breques braços para veiculos, bicicle- em barra, ferro ntinganês, ferro velho,
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas tas, carrinhos de mão e carreias rasai, gusa cai bruto ou parcialmente trababanda ias, bacias, bombouierea. baldes nhonetes, carros ambulantes aminhões. lhado, gusa temperado. gusa maleável,
'PRORROGAM
para tacas, baterias de conaha. colhe' carros, tratores, carros-berços, carros lâminas de metal, lata em 'talha, latão
borboletas, baterias, bases de metal bra tanques carros-inigadores, carros,- car- em fõlha, latão em chapas, latão em
ALTEC
crdeiras, bules, bisagra. buchas, bainha roças, carrocerias, chassis, chapas cir- vergaihões, liga metálica, !Imanas,
Indústria Brasileira ie pedreiros. cadeados, correntes. cabi; culares para veiculo& cubos' de veículos magnésio, manganês,- metais não trabades, chaves de parafusos, conexões para carrinhos para máquinas de escrever lhados ou parcialmente trabalhados. meracanamentos. caixas de metal para corrediços, para veículos. direção, &ali- tais em massa, Metais estampados,
portões, colunas, canos, chaves de feia gadeiras,
Classe 8
estribos, escadas rolantes, ele- metais para solda, níquel, ouro, zinco
da chaves inglésas cabeções. canecas.
(Para distinguir: Artigos e aarelhos
corrugado e zinco liso em fólhas
vadores para passageiros e para carga
code
mesa,
copos,
cachepots,
centro
Classe 6
time e eletrônicos, artigos e aarelhos
engates para crros eixos de direção
caixas
para
condimento
de
uueteleIras.
de utilidade domésticas: acendedores.
Freios. fronteirs para veículos, guidão. Para-- distinguir: Máquinas e partes da
alimentos,
cadeados,
caldeirões.
caçaroacendedores elétricos, aquecedores de
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, máquinas para tonos os fins indusdials:
ambiente. aspiradores de pó. abat-lours, las, chaleiras, cafeteiras, conchas; coa- motocicletas, motocargas, moto furgões. Máquinas de rosquear: serras mecánldores.
cuscuzeiros,
cabides
de
metal,
assadeiras elétricas, antenas. agulhas cabos caixas de ferro. cruzetas, curvas manivelas, navios, ônibus. para-choques. cas, motores elétricos, alternadores, fer'ara fonógrafos, aparelhos para bar..os cantoneiras. chaveiros, canivetes, chave. para-lamas, para-brisas, pedais, pantõe, ramentas e placas para tornos, gerade ar quente, aparelhos de cortar pão. cenas, cremones cadinhos, crivos. chan- rodas para bicicletas, raios para bicicle• dores, plainas, máquinas de furar e cenaparelroa de comunicações interna, apa, fradores. cassinetes cabos. chaves, cha- tas, reboques. radiadores para veiculo% trar, tornos mecânicos, prensas mecânirelLos de ar refrigerado e ar condicio- ves para porcas arcalares, chaves toa. rodas para veículos, selins triciclos, ti- cas, máquinas amassadeiras, misturadonado. aarelhos de alta tensão, aparelhos uimétrica. correntes para chaves. 034 rantes para veículos. vagões. velocipe• ras adaptados na construção e conserpara moer e picar carne, aparelhos pa- chetas, chaves para porcas, distintivos des varetas de contrõle do afogador e vação de estradas, mineração, corte de
ra solda elétrica, balanças, baterias ele dobradiças, descansa para talheres, pra- acelerador tróleis. troleibus. varões de madeira, movimento de. terra, carretas
tricas. batedeiras. batedeiras para refre.a tos e copos, enxadas. esferas. engates
carros, toletes para carros
e outros fins industriais, elevadora. má.
cos, batedeiras para liquido, e massas. enfeites de metal. "estribos. espátulas
Classe?
guinas desempalhadoras, descascadoraa,
benjamim, binóculos, bules elétricos. estojos de metal para carimbos, eixos Máquinas e utensílios para serem usa- ventiladoras, moinhos para cereais,
balcões 4rigorificos, aparelhos para bor- expandidor para tubos, estruturas atei, dos exclusivamente na agricultura e máquinas secadoras, trituradoras, puldar, aparelhos de alta fidelidade. chuescarradetras. espremedores. espu horticultura a saber: arados. abridores verizadoras, fresas, polarizes. tranchas,
.veiros elétricos, coquetelelras, campai- madeiras, formates foices, ferro para de sulcos. adubadeiras, ancinhos me- tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
nhas elétricas, cafeteiras elétricas, a- cortar capim, ferrolhos.- facas. tacões. cânimcis e etnplilhadores ocmbinados. abrir chavetás, marteletes, ventiladores,
maras frigoríficas, cansaras fotográficas techaduas, fruteiras, funis. fôrmas para arrancadores tnecântmos para agricul- exaustores para forjas, bombas centricastiçais. aparelhos para cortar frios. duces, bolos. embadas e Pudins. flanes, tura, batedeiras p ara cereais. bombas fugas, rotativas, de deslocamento e a
de rotação, churrasqueiras elétricas, co- fivela., furadores. ferramentas cortantes para adubar, celfadelras, carpideiras
pistão para todos os fins, atletas, ca/mutadores, chaves automáticas. chaves
perfurantes para marceneiros, fechos ceifados para arroz, charruas para agri.
de alavancas, castiçáals, chaves elétri- ale metal, ferraduras. forrninhas. fitas cultura. cultivadores, debulhadores deiras e turbinas, injetores para calcas, cronoraetros, chassis, carrilhões. de aço. ganchos, guardções de metal destocadores. desentegradores. esmaga deiras, válvulas e transportadores aubobinas para rádio e televisores, discos garfos. ganchos ,para quadros grampos dores para a agricultura, escarrificado- tomáticos' de alta e 3bra pressão,
gravados, despertadores. enraaadeiraa. para emendas de correias grades para nas agrícolas. ferradeiras, gadanhos prensas hidráulicas, martelos mecânicos
extintores de incêndio, esterilizadores Fogões e geladeiras. grelhãs. galheteiros, res, enchovadeiras. facas . para máqui• e máquinas limadoras, máquinas operaexpremedores elétricos, aparelhos para gonzos, grossas, garrafas. tlhoses Inc. g arras p ara arado. grades de discos trizes, rotativas ou cortadoras para usiexpremer frutas e legumes, exaustores, lho, 'anos limas laminas licoreiros au •rt, ntes mãontnas batedeiras para nar:" ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
,n,.riridas
estojos para filtros com torneiras, es- latas ftaas. lirmatieras aarat-a• raaai.ar

roças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, ccbos de veicu.os
,carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos, direção, deslirgadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, gaidào
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões
;rodas para bicicletas, raios para bicicle.
ttas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veiculos, selins, tricicles,
rantea uara veiculos vagõrs, velocipe
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaei de
carros, toletes p ara carros
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encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadsiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para !abricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Têrm on.° 682.893, de 8-2-65
Indústria Bandeirantes de Lajes Ltda.,
São Paulo

BA2iDEIRANTES'
Indústria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Manilhas. Pisos, tubos
de concreto, tanques de cimento e tijolos
Têrmo is.° 682.894, de a-2-65
Bar-QuinCio DrinIcs Ltda.
São Paulo
•

•

AR -QUIN "H

Sao Paulo— Capital

O

Classe 33
Para distinguir: Boita. restaurante, bar,
lanches, pizzaria, churrascaria
Têrmo n.° 682.895. de 8-2-65
Metalúrgica Bonoshell Ltda.
São Paulo
BONOSHELL
Indústria Brasileira

estojos de Metal para ',carimbos, 'eixos
expandidor para tubos, , ascruturas metálicas, escarradeiras. espremedores; espumadeiras, formões, toices, !erro para
-cortar capim, trerolhos, facas, • facões
fechaduras, fruteiras, funis, fõrmas para
doces.'" bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantei para marceneiros, 'kchos
de .metal, terraduras, forminhas, titas
de aço, ganchos, guarnições de metalgarfos, ganchos para quadros, grampos
para.eraendas de corretas, grades para
fogões e geladeiras, 'grelhas. 'galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses,
lhos, jarros. Umas laminas licoreiroz
latas, luvas, lingueta& leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelo:
marretas, mitrizes..marmitas. maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, ocas. pás, picareta:
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos. plainas pe.rturadeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas: passadores de roupa, presilhas, rastelos.. roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal
rodízios, roscas de aço inoxidável, re
muros de aço inoxidável registros
serras, serrotes, illões. saleiros, sacudi
lhas, torquezes, trilhos tubos subula
ções. 'arapões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesoura:
trancas, tratadas. talheres talhadeiras
tampas para 'panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras. orinóis, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansao, treza de
ti-czar, guia de freza de chanfrar.
ventosas,- maletas, haus para sacos de

dispensas, divisões. divans, discotecas. dutos de base asfáltico, produtos para
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani. tornar impermeabilizantes as argamasnhas, estantes, guarda-roupas, mesas sas de cimento e cal, hidráulica, pedra'
mesinhas, mesinhas para rádio e televi- galho, produts Letuminosos, impe:macasão, mesinhas para televisão, molduras l. '7antes líquidos ou sob outras fornias
para quadros, porta-retratos. poltronas. para revestimentos e outros como nas
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- vimentaçâo, peças ornamentais de cia
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros
mento ou gesso para tetos e paredes,
•vitrines
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, irTGrino n.° 682.897, de. 8-2-65
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
Probjeto Produtos e Objetos Projetados
para portas, tijolos, tubos de concreto
Indústria e Comércio Ltda.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanSão Paulo
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrais

•
PBOBJETOS PROIDTOS I.
E OBJETOS PROJETAI:OS.
urtIsTRIA E COMÉRCIO
•
Urze. ,

Termo n.° 682.901, de 8-2-654
Ova/do Antunes Pedrosa
Minas Gerais

Nome comercial
Termo n.° 682.898. de 8-2-65
Distribuidora de Carne Humberto de
Campos Ltda.
Guanabara

Humberto de Campos
Classe 41
Aves abatidas, carnes bovinas e sumas
bem como, miúdos inclusive mocotós
Termo n.° 682.899, de 8-2-65
Casa Vitória Armarinho Ltda.
Guanabara

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Teimo n.° 682.902, de 8-2-65
H. Jordan S. A. — Comércio
Indústria
Santa Catarina

viagem, para pastas, balmazes canto:.
para estojos, colchetes para malas, ara
Classe 11
vos. enfeites, fecho para pastas e para
Para distinguir ferragens e 4erramentas: inatas. passadores de -correias. ponte:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites. ras. p rendedores de papel, suportes
•
• C asses: 12. 15 e 49
argolas, aleiravas, armações de metal
torniquetes e tubos de expansão
Indústria Brasileira
"nhã°
abridores de latas, arame. aparelros de
chá e café. assadeiras, açucareiros. acia•
Termo n.° 682.896, de 8-2-65
Termo n.° 682.900, de 8-2-65
Classe 41
relhos para lavatórios, arandeias, ares- Probjeto Produtos e Objetos Projetaiht
"Agave" — Engenharia Limitada
Erva mate
tas, aros. airnoladrises. amoladores,
Indústria e Comércio Ltda.
amoladores de ferramentas, alças para
sno Pau lo
Guanabara
Termo n.° 682.903, de 8-2-65
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
• Cooperativa Habitacional de Minaz
baldeias, bacias. mombonieres baldes
Gerais
borboletas. baterias, bases de metal braçadeiras, bules. bisagra buchas, bainha
para Muss baterias de cosinha, colhe
Cooperativa Habitacional.
res de pedreiros. cadeados correntes ca.cle Minas Gerais
bides. cha ,es de parafusos conextie*
para eucau,imentos caixas de metal atua
Classe
16
portões, colunas. canos, chaves de fen
Minas Gerais
Para distinguir; Materiais paar constru•
da, chaves inglesas. cabeções, canecas
',lasse 40
Nome
comercial
copos. -achepot: centro de mesa co- Móveia •em geral de metal. vidro. or cões e decorações: Argamassas, argila.
azulejos.
batentes
.
balaustres,
Noatem.
ao
Têrmo
n.°
682.904,
de .8-2-65
,madeira.
•
aneteaaras, caixas para condimento le
stt.tados ou não inclu
alimentos, cadeados caldeirões, caçaro MVP móveis ara . scritórios: Armários .os de cimnto, blocos para pavimentaCuritex Ltda.
las, chaleiras. cafeteiras conchas coa .irrrarios para banheirn e p ara roupas ção, calhas, cimento cal cré, chapas
Paraná
.
do'xs. Cuscuseiros cabides de measi usadas, almo tedas, acolchoados para isolante , •• caibro% caixilhos; colunas:
cabos caixas de ferro. cgrutatas cur /as móveis. baraos, balcões. banquetas- chapas ...ara coberturas, caixas dágua
cantoneira" chaveiros, canivetes cha- bandejas, domiciliares. t) 'r tD, biombos caixas de descarga para ethros edifica
. venas, cramones, cadinros crivos. abati cadeiras, carrinhos para chá e café cões prernoldadas estuque,. emulsão d. Confecção Pré -Fabricada'
tradores. cassineta& cabos, chaves cima conjuntos para dormitórios. conitaitos base asfáltico, estacas, esquadrias estiai.
CUR1TEX
ves para porcas circulares chaves tor para *mala de jantar e sala de visitas 'uras metálicas para construções. !ame.
quimatrica. correntes para chaves, col. conjuntos para terraços. jardim e praia. .:"i s de matai ladrilhos, lambris, luvas
Indústria Brs,":eirs•
cretes. chaves para porcas distintivos conjuntos de armários e gabinetes para de (unção faaes, lageotas, material iso
Liasse' St)
dobradiças, descanço para talhe-res, pra- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras !ante contra frio e calor. manilras: mastos e copos, enxadas, esferas, engates, giratórias, cadeiras de balanço, caixa
para revestimentos de paredes, ma- Para distínautr: Artigos de vestuário*
enfeites :de metal. ' estribos, espátulas de rádios . colchões, 'colchões de molas 05-as para construções, mosaicos, pro. e roupas feitas em geral: Agasalhos,

eada UM/da

AGAVÊ

EI Chaná
,
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Publicação feita de acilirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de V) dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas- suas oposições ao Departamento
Nacickial da Propriedade Industriai aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
aventais, alparcatas. anáguas. blusas.
botas. botinas, blusões boinas naoadouros. bonés, capacetes, c p rtolas, cara.
puças, casacão coletes. capas. chaies.
cacrecols. calçados, chapéus. c.ntos.
cintas, combinações. corpinhos calças
de senhoras e de criança,s. calções, cal.
ças, camisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos. doa-unos, echar
pes, !Tintas as. fardas para militares colegiais, fraldas. galochas, gravatas gorros. jogos de lingerie, jaquetas, iagues
luvas, ligas, lenços. manhãs, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa
latos, paias. penhoar, pulover pelerinas
peugas, ponches. polainas, p ijamas. punhos. pernetral, qutruonos, regatos
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho sandálias
aueteres. shorts. sungas, tolas, ou slacks
toucas, turbantes terras, uniformes
e vestidos
Termo n.° 682.905. cle 82-65
Indústrias Reunidas Britivaldo Ltda,
Alagoas

'

rítartia
,
Indústria tsrasileira
Classe 41
Arroz e creme de milha

Termo n.° 682.906, le 8-2-65
Arnau Dizioli S. A. — Ind , istrialização de Sementes Oleaginosas
São Paulo

IZI

semipreciosos, bandejas de metais pre.
ciosos, bei-loques de metal preciosos.
brincos de aleatl precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais óre.
ciosos diamantes lapidados. 1,io de ouro,
tio de prata, fivelas de metais precio
sos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias talsas, lantejolas de metais preciosos. medalras de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações palito.
de ouro, pedras preciosos para jóia, pe...
dra.. Jean-pr.:ciosas para jóias, 'pérolas
e imitações de perolas, pratos de me
taisp 'reciusos serviços de chá e de cate
de metais preciosos serviços de licor
de metal precioso, serviços de retrescos
de inead precioso, serviços de salada

de trutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso. sopeiras de
metal precioso. taças de metais premo,

sos. talheres de metais preciosos, turibulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

Termo no 682.908, de 9-2-1965
Hobart Brothers A. G
fir.landa

HOBART

Termo o.° 682.907, de 8 - 2 - 65
Albert Tulius Scheneider Comércio e
Importação S. A.
Guanabara

As TR
Indústria Brasileiro
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
nos de metais p reciosos semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou

tfrf,:'5,5
(((\/

INDÚSTRIA

53RAS I LEI RA

Classe 42
Para distinguir: Aguardente, distilados
de vinho. cognac, kirch, bitter, brandy,
fernet rhurn, gin, whisky, pipermint, li-

cores. aperitivos, cerveja e vinhos
Termo no 682.922 de 9-2-1965
Palhinha S. A. Indústria e Comércio
de Bebidas em Geral
São Paulo
Prorrogação

PALHINHA

Têrmo n° 682.909, de 9-2-1965
Joseph E. Seagram & Sons Limited
Canada

vos
Classe 42

tas e águas gasosas minerais

TR ANSPORTES

AÉREOS

GUANABARA L T DA:
Nome Comercial
Termo n 9 682. 917, de 9-2-1965
"-ansportes Aéreos Guanabara
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 21
Artigos da classe

Estado do Rio de abeiro

Estado da Guanabara

BRASGRAF
INDtirSTRIA BRASILEIRA'

Têrmo n° 682.912, de 9-2-1965
Acyr Teixeira de Barros
Estado da Guanabara

Termo n° 682.914, de 9-2-1965
Eletro Servir Limitada
Vstado do Rio de aluir()

(

Termo no 682.916, de 9-2-1965
Transportes Aéreos Guanabara
Limitada
Estado da Guanabara

Termo no 682.918, de 9-2-1965
Sovendas — Sociedade Técnica de
Vendas Limitada

Classe 32
Artigos da classe

viavapoinava
Luzimo WIODS3

Classe 33
Titulo

Termo no 682.913, de 9-2-1965
Brasgraf e Editóra Limitada

Para distinguir: Bebidas alcoolicas e
fermentadas, não medicinais

VLIVaD1110V.I. 3

Termo n° 682.915, de 9-2-196$
Ruy de Almeida
Est ado da Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 11
Para distinguir: Ferramentas de toda
PRORROGAÇÃO
espécie (exceto quando partes de máquinas), ,cerragens e cutelaria em geral.
pequnos artigos de qualquer metal quando não de outras classes; aparelros de
soldagem e equipamento de soldagem e
Indústria Brasileira
partes dos mesmos; carregadores de baterias; transformadores retificadores; geClasse 43
radorest. equipamento de energia para
aeronaves em terra; equipamento de Para distinguir: Bebidas e refgigerantes
aquecimento por indução; conjuntos de isentas de alcool a saber: guaraná, água
naturais e artificiais, refrescos de fruresistores

Indústria Brasileirii*,
Classe 41
Jorduras, óleos vegetais, farinhas

Termo n v 682.910, de 9 - 2 - 1965
Palhinha S. A. Indústria e Comércio
de Bebidas Em Geral
Prorrogação
São Paulo

1tELETRO
BEM SERVIR.

SOVÊNDAS — SOCIEDADE
TÉCNICA DE
VENDAS LTDA.'
Nome Comercia.
Termo n° 682.919, de 9-2-1965
Sovendas — Sociedade Técnica de
Vendas Limitada
Estado cin Guanabara

o
• PREÇO

DO NÚMERO DE HOJE: CRS 10

Artigos da classe

