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REPUBLICA FEDERATlyik.:cpp:-E3RÁNSIL

DIÁRIO offflICIAL
SEÇÃO lu
ANO XXIX - No,26

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO MINISTRO

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

comprovou tempestivamente o pagamento 'oportuno de tôtias as anuidades, excluo dos efeitos da Portaria núPedido de preferência
mero 42, publicada no D. O. (Seção
Cervejaria °Astra S.A. (no pedi- III) de 13-11-70, as presentes patendo de preferência da marca Astra tes, de ns. 60.552 e 60.556.
The Borden Company (titular da
- Têrmo n9 836.403). - Defiro o pedido de preferência.
pat. PI n9 61.937). - Em face 'do
a-que consta do processo Excluo das patentes que cairam em domínio públi, EXPEDIENTE DO
co, conforme relação publicada n
LDIRETOR-GERAL
D. O., Seção III, clt 19-11-70, página 3.495, a de número 61.937.
Pedidos de preferênIcia
Em 25 de janeiro de 1971

1VIotorola, Inc. (no pedido de preferência da pat. PI têrmo n 9 189.925).
- 1. Em face do parecer da D. P. e
da documentação trazida ao processo
pelo requerente, defiro o pedido de
2. Ao
preferência, de ,f1s. 40-43.
S. D. e, em seguida, à D. 112.:.. de Patentes para prosseguir.
Condomínio do Edifício kt:: Nápoles
.(nopedido de preferência do título
Edifiício Nápoles - têrmo n9 901:513).
1. De acôrdo. 2. Indefiro o péclido' de
praferência.
J. F. Fânzeres (no pedido de preierência da marca Trancauto têrmo
n9 890.634) . - Defiro a preferência.
Cia. Paulista de Latex Ind. -e Com.
(titular da marca Copala têrmo número 894.987) . - 1. De acôrdo com
o disposto no atti 146 do CPL , Reconsidero o despacho de fls. 22; da DM.,
publicado no D. O. de 9-11-70,- retificada no D. O. de 17-11-70, grria vez
que não existe, data vênia, a noto'
riedade alagada da marca OPALA.
2. A D. M. para prosseguir no.ekame
quanto ao cabimento do Registro solicitado, na forma da lei.
Diversos
Rohm & Ilaas Company (titular da
pat. PI n9 53.747). - Em face do
que consta do processo Excluo das patentes que cairam em domínio público, conforme relação publicada no
D. O., Seção III, de 19-11-70, pg. ..
3.458, a de n9 53.747.
American Cyanamid Company (titular da pat. PI n9 53.763) . - Em
face do que consta do processo .exaluo das patentes que Ofiram em domínio público, confoime relação publicada no D. O.. Seção III, de 19 de
novembro de 1970, pág. 3.458, a de
número 53.763.
Rohm á Haas Company (titular das
' , atentas: PI n9 60.552 e PI n 9 60.556).
- Considerando que a interessada
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Divisão de Marcas
Em,-.25 de janeiro d 1971
Marcas indeferidas
N9 298.643 - São José - Fábrica
de Latão São José Ltda. - Classe
50. - Indeferido em face do R.
361.108, LiVraria São José Ltda.
Gueseppe
N9 537.981 - Loreto
Iacovino
classe 31. - Indefirido
em face ao R. 232.826.
N9 618.624 - Vida Rural - João
Brito Jorge --Classe 32.' - Indeferido em face do R. 408.759.
In19 674.073 - Café Primor - Odilon
de Oliveira Caldeira - classe 41. Indeferido 'em face do R. 22.451,
marca Primór para Café.
N9 -681.872 - SS M. Indústria
e_ Comércio Ting Ltda. - classe 41
- Indeferido de c?côrdo com o art.
76, n9 2 do C. P. I.
NO 685.131 - Ferlan - Fernandes
Confecções' Ltda. - classe 50 Indeferido em face do R. 276,745.....
277.177 e 315.356 para marca Perlan.
No 687.175 - L. T. B. - Listas
Telefônicas Brasileiras S. A. Páginas
Amarelas - classe 32. - Indeferido
de acôrdo com o art. 76, n9 2' do C.
P. I.
NO 695.257 - Bionclina - Bebidas
Biondina Ltda. - classe 42. - Indeferido em face do R. 193.822.
Cumpra o art. 73 bem como sua
inscriçã? no C .. G. C.
N9 682.886' - Calçados Lana Limitada.
NO 698.319 - Fleming Laboratórios
de análises Clinicas Ltda.
NO 698.538 - Reformara Máquinas
Contábeis Ltda.

N. 683.831 - Auto - Tec Peças
e Acessórios para Automóveis Limitada.
N. 686.892 - Posto de Amortece*
dores Turiaçú Ltda.
N. 687.002 - Primauto S.A. Comércio e Indústria.
N. 687.896 - Itatiaia S.A. Ve1.
culos Motores e Peças.
N. 687.988 - Floricultura Saude
Ltda.
N. 689.535 - Itatiaia S.A. Vei.
culos Motores e Peças.
N. 689.768 - Indústrias Mecânicas
Santa Maria S.A:
N. 689.785 - Vidraçaria gtatiaia
Ltda.

NO 698.839 - Carson Automóveis e
Motores Ltda.
N9 699.175 - Tijucar Automóveis
Limitada.
N9 699.215 - Gerson Artes Metálicas Ltda.
1- N9 699.300 - Auto Gonzaga Ltda.
NO 699.460 - Móveis Pirineos de
Josquel Ltda.
N. 699.624 - ja Acessorios para
Freios S.A.
N. 560.474 - Horacek Altomani.
N. 637.556 - Ivan Thibes.
N. 644.103 - Gravações Elétricas
N. 690.381 - Cia. de Ferro Ma.
S.A.
N. 654.539 - Indústria Brasileira leavel.
N. 693.228 - Europa Fábrica de
de Lápis Fritz Johansen- S.A.
N. 657.907 - Produções Musicais Lustres Ltda.
N. 690.360 - V.A. Rondina.
Leria Ltda.
N.
694.822 - Metalúrgica. Tanque
N. 662.496 - Nilton da Cruz Mon- Matic Ltda,
teiro.
N. 694.832 - Nelson do Carmo.
N. 66.957 - Danruber - Auto
Peças Ltda.
N. 695.155 - José Importa
N. 667.668 - Irpasa - Indústrihs Ltda.
Reunidas Paranaense S.A.
N. 695.752 - Disc-Center Artigos
Elétricos Ltda.
N. 668.804 - Mobiliadora Massin
Ltda.
N. 696.580 - Importadora e
N. 670.572 - Indústrifa e Comér- portadora •Dalda s Correira Ltda.
cio de Moveis Gaia Ltda.
N. 696.679 - Caxias Volks Limi.
N. 670.664 - Akecex - Indústria. tada.
N. 697.093 - Comercial e Impor.
e Comércio Ltda.
N. 671.139 - Recauchutadora Mo- tadora Virgo Ltd a.
delo Ltda.
N. 697.094 - Comercial e Impor.
N. 673.573 - Indústria e Comér- tadora Virgo Ltd a.
cio de Sofás e Colchões Ltda.
N. 697.138 - Mecânica Centro N. 673.879 - j G Queiroz,
Car Ltda.
N. 674.667 - Empresa Gráfica O .N. 697.163 - Colmeia S.A. Indústria Paulista de Radiadores,
Cruzeiro S.A.
N. 675.206 - Servifon Telefônica N. 697.165 - Colmeia S.A. Indús*
Ltda.
tria Paulista de Radiadores.
N. 675.690 - Moto-Mec Indústria
I". 697.484 - Volkswagen do Bra'--rileira de Manutenção Ltda.
sil, Indústria e Comércio de Automó.
N. 676.409 - Eletro Hidráulica E veis S.A.
N. 697.600 - Peças e Acessórios de
G Ltda.
N. 677.074 - Servitel S.A. Utili- Carros Ltda.
dades Domésticos.
N. 698.302 - Posto de Baterias Re.
N. 697.087 - Funilaria Joppemare cord Ltda.
Ltda.
N. 611.773 - E. Fendia e Filhos
N. 678.761 - M D Engenharia Indústria e Comércio S.A.
Mecânica e Equipamentos. de EscritóN. 657.824 - Plastimex S.A, In.
rios S . A .
dústrias Plásticas.
N. 678.810 - Eletrônica Strong LiN. 663.548 - Plastific S.A. Ilidas.
mitada,
tria e Comércio de Plastificantes
N. 683.039 - Pro-Volks Ltda.
Plásticos,
N. 683.255 - Castelat Máquinas e
N. 682.9 .66 - Cupinicida
Liral.
Veículos Ltda.
tãda

•
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1) (.) expecizente das repartiçoet
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até ás 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
2) OS originais para pubticaçdo,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
- espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhado, medindo 22x33
centímetros, sem entendas ou rasuras que dificultent a sua compreensão, em eSpecial quando contiverem tabela.

&ido admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D 12V .
5) As reclanzações pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
ou omissão, sarda encaminhaerro
das. por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente á publicado.
4) As assinaturas serão tomadas no D 1,N O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprésa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D I .N Neste caso, o assinante dirigirá ao D.1 N o pedido de assinatura e o , pagamcn-to do valor
correspondente, na forma do item
seguinte
A te...nessa de valdres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecixtentos quanto á sua
aplicação, será feita somente por
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Seção III)

DIÁRIO OFICIAL

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

AL8ERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE CA SEÇÃO DE PULDAOLO

B, DE ALMEIDA CARNEIRO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO ia
Iteçito do pUbdaldea• ,clo expediente do Departamento
Racionai de Propriedade Industrial do MInIetérlo
sle`mdústrla e do Cornereto

Impreaso naa oficina, do Departamento ca Imprensa Nacional
BRASILIA

cheque-ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprésa
Brasileira de Correios e 'Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, indepenclentemertte de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio . aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderáo ser semestral ou anual e se
iniciará° sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Cr$ 22,80 de porte aéreo poderá ser mensal,
•...... Cr$ 30,00 Semestre
_ ..,,
Semestre
i
semeStral ou anual, O prazo das
. .. ... Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é soCr$ 60,00 Ano
Ano
.
mente anual e não haverá transExterior
Exterior
.
porte por via aérea.
!
Cr$ 50,00
Cr$ 65,00 Ano ******** •••
An0
9) A renovação dever* ser solicitada com antecedência de 30
PORTE A ERBO
dias do vencimento da assinatura
Cr$ 204,0 O e do porte aéreo Vencidos, serão
Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 Arnica
suspensos independentemente ,ge
NUMERO AVULSO
aviso-prévio
pagina
de
cada
na
ultima
avulso
figura
numero
- O preço do
Uh Para receberem ' os supleexemplar
mentos às edições dos órgãos oficiais, 09 assinantes deverão solici- O preço do exemplar &rosna° será acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
te do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 pol ano se de anos anteriores.
ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

•••••••
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FUNCIONAMOS

112111111 • II,*

precnais_ente os artigos, .ex. res sem referência h marca genérica
N. 690.387 - Elizabeth Gomes Coe- novos exemplares discrim.nando precisa,. minando
discriminando precisamente as articluindo roiamento - classe 6.

N. 696.769 - Indüstria de Plásti
Saliba Ltda.
N. 698,281 - Indústria e Comércio
(..W Plásticos Satelite Ltda.
r:tunpra, o artigo 73 bem como sua
in.'crição no C.G.C. e apresente novo . ; exemplares.
N. 650.673 - Som Indústria e Come cio S.A. - Apresente novos exempla-es em nome do atual titular.
1\ . 652,862 Trivelato S.A. Engem` iaria Indústria e Comércio - Apresent .; novos ex6nplares sem referência
a m irca genérica, discriminando precisamente os artigos.
N 1,654.512 - Peter Kellemen Apre:ente novoS exemplares excluindo a
exprx ssão genérica.
N. '1 658.279 - Bambi Representações
Ltda.; - Apresente novos exemplares
discritinando conjunto de peças- óticas.
N. 670.127 - Barbosa Carneiro 6
Cia. Ltda. - Apresente novos exem.
piares sem referência a marca genérica di.criminando precisamente os artigos. 1,
N. t71.142 - Comercial Rcal de
Eletric4de Ltda-. - Apresente novos
exempla,,.es discriennando precisamente
os aparelhos eletro-dornésticos em geral, apa»elhos eletrônicos em geral.
N , 673,443 _.... Flõt aicaniedo
Móveis tç; Aparelhos Domésticos Ltda.
*-- Apre.',ente novos exemplares sem
timbre, O ,,scrIniinando os artigos.
N. 673 .524 - Tora Arquitetura
ERiiipame;itos Limitada - Apresente

mente os artigos.
Brasear Peças S.A. gos.
6,52,191
N. 673.578 - Fideletric Ltda. - N9
Aaree.e.nte novos exemplares sem
N9 696,572 - Paraná Equipamen-,
sem
refeApresente novos exemplares
referência à marca genérica discri- tos
S.A. - Apresente novos exemrencia á marca genérica, disereninando minando precisamente os artigos.
plares sem referência à marca geprece amente os artigos.
N' 68.5.990— Ipê Utilidades Domés- nérica discriminando precisamente os
N. 674.4'17 - Frio ori fieo .A-rmour ticas Ltda. - Apresento novos exem- artigos.
do Brasil S.A. - Apresente novos plares em papa l consistente, discri- Drz? 696.838 - M. L. Auto Mecânica
exemplares sem reIcrência a marca ge- minando artigos de uma Só classe,
Ltda. -- Apresente novos exemplares
nérica.
N9 686.382 - 'Auto Elêtrica e VIII- exeltridb das etiquetas auto mecânica,
(ia Painera Lide. - Apre- e da reivindicação dos artigos, alaN. 675.497 - Auto Chapeação ja sente novos
exemp'are,s discriminando vancas de câmbios.
vali Ltda. - 'Apresente novos exem- rroct
a f i gos de uma só elas- NQ 697.780 - Silver Cab Serviços
plares sem referência a marca genérica -e
e expressão gênero de de Transporte Ltda. - Apresente novos exemplares discriminando precidiscriminando precisamente os • artigos. negócio por artigo.
samente os veiculos.
N. 676,182 - Casa Cinco de Au686.ale - "retirem de Paeões
N9
tomóveis Ltda. - Apresente novos Exseisior ereta. - Apresente novos N. -691.797 - Mecânica Europa S.A.
exemplares discriminando precisamente exesupletee substituindo a classe 50 - Tendo em vista que a classe 21 só
admite partes integrantes de velculos
os artigos.
pela 8,
686,818 - Prigotermo Indústria apresente novos exemplares relvindiN. 677.208 - M. Carnetiro Apre- e i‘r?
Comércio Ltda. - Apresente novos cando,artigo de uma só classe.
sente novos exemplares em papel con- exemplares reivindicando marca de
sistente, discriminando precisamente os serviço iciasse 50) .silbatituindo arti- N 9 663.450 -- C. S. Oliveira - Apresente novos exemplares discriminanartigos que deseja proteger.
gos por serviço ou atdade.
do precisamente os artigos.
N9 677:344 - Comércio e Represen- Nu 687.507 - Rodonraq Máquinas al9 689.855 - Companhia Teperman
tações Ptubmar Ltda. - Apresente Rodoviárias Ltda. - Apresente no- de Estofamentos - Apresente novos
novos exemplares sem referência à vos exemple.res sem referência à mar- exemplares excluindo das etiquetas
marca genérica, discriminando pre- ca, genérica discriminando preçisa- em face da reivindicação dos artigos.
cisamente os artigos.
mente Os artigos.
le 666.294 - Lucarelli & Compa'N9 690.4e6 - Irmãos Mejla Indús- nhia
N9 679.025
Barbem Mattoso
Ltda. - Apresente novos exemApresente
tria
e
Comércio
Ltda.
Cia. Ltda. - Apresente novos cem- novos exemplares 'sem referênela
plares discriminando precisamente os
piares sem referência à marca gen-é- merca genérica discriminando preci- artigos.
rica discriminando precisamente os samente os artigos.
No 694.428 Akon Laboratórios do
artigos.
Brasil Ltda. - Apresente novos
.1+T9 679.695 - São Paulo AlpargaIsT9 690.850 - Cia. Ceari Indústrias exemplares
sem referência à marca
tas S.A. - Apresente novos exearip'e- e Comércio -- Apresente novos enem- genérica discriminando
os artigos.
res sem referência à marca genérica, piares dincriminando 'precisamente os
discriminando precisamente os .arti••
461.991 - Confecções Tupinamgos.
N9 695.298 - Teenostral S.A. In- bá Limitada -- Apresente novos
N9 679.921 - Robin Wolks Aira) Ustria e Tecnologia - Apresente exemplares discriminando as confecPeças Ltda. - Apresente neves, e...e.eve- novos exemplaree sem referência à ções.
.searea gen^ricael'Iserimireendo
piares diiieriminendo ptec"Feseenee
N9 472,527 -- A Serviçal s.a. Técs.
os i,e'i^jc
artigos.
nica e Comercial. - Apresente novos
• exempirres sem referência à marca
N9 '681.957
696.51.7 - -.- p ..
- Apresente novos exemplares dicia- eis S.A. - Apiesente novos exempla- genérica e discriminando os artigos.

o
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N9 496.047 - Filhos de Henrique ferência à marca genérica e discri- N 9 123.602. - Commissariat L'E- N9 157.268 - Toledo Scale Corpo.
Mehil S.A. Indústria e Comércio - minando os artigos. ergie. Atomique. - Por não ter ration. (Por não ter apresentado proapresentado cópia da patente origi- curação).
Apresente exemplares sem referência
N9 659.625 - Metalúrgica Volta nal.
N9 158.384 - Veb Leuna-Werke
à marca genérica com discriminação Redonda
S.A.
Apresente
novos
N9 126.792 - Commissariat a L'E- "Walter +Ulbricht'. (Por não ter
precisa os artigos.
exemplares
sem
referência
à
marca
Atomique, - Por não ter apresentado aplicação industrial da
N9 518.256 - Sociedade Mecânica
e discriminando os artigos. nergie
apresentado cópia da patente ori- pedido) .
para Indústria e Lavoura S.A. - genérica
660.532
R.
Miranda
&
Cia.
N9
ginal.
N9 159.239 - International Nickel
Apresente novos exemplares sem re- Ltda. - Apresente novos exemplaferência à marca genérica e discri- res discriminando todos os artigos. N9 129.335 - Polymer Corporation Limited. (Por não ter cumprido a
Limited.
-Por
não
ter
cumprido
a
exigência
técnica) .
minando os artigos.
N9 160.513- Carlos Augusto GonN9 660.533 - R. Miranda & Cia. exigência técnica.
541.004
S.A.
Moinho
SanNa
Apresente novos exemplares dis- N9 130.046 - Commissariat a L'E- çalves„(Por "não ter modificado a natista Indústrias Gerais - Apresente -criminando
todos os artigos.
nergie,, Atomique. - Por não ter tureza do pedido).
novos exemplares sem referência à N9 660.534
- R. Miranda 8t Cia. apresentado
cópia da patente origi- . N9 161.128 - Luiz Salvio da Costa
marca genérica à discriminação dos Ltda. - Apresente
novos exempla- nal.
Telles. (Por não ter cumprido a exiartigos.
.
res
discriminando
os
artigos.
N9 544.118 - Maiolica - Cerâmica N9 660.535 - R. ,Miranda & Cia. N9 141.154 - José Baptista Este- gência técnica) .
de Souza Filho. - Por não ter N9 162.038 - Imporglass-ImportaArtística e Industrial S.A. - Apre- Apresente novos exempla- ves
modificado a natureza do pedido ção, Exportação / e Comércio Ltda.
sente novos exemplares discriminan- Ltda.
res discriminando . os artigos.
•N9 141.823 - Hoocker Chemical (Por não ter modificado a natureza
do os artigos.
N9 544.120 - Maiolica - Cerâmica N9 660.536 - R. Miranda & Cia. Corporation. Por não ter dado apli- do pedido) .
Artística e Industrial S.A. - Apre- Ltda. - Apresente novos exempla- cação industrial do pedido?.
N9 162.591 - Monoplat Sociedad
N9 149.594 - José Papautsky. (Por Anonima Industrial Comercial Y Fisente novos exemplares discriminando res discriminando os artigos.
N9 660.537 - R. Miranda & Cia. não ter modificado a natureza do pe- nanciera. '(Por não'\ter cumprido a
precisamente os artigos.,
exigência técnica) .
N9 550.822 - Alberto Lopes - Ltda. - Apresente novos exempla- dido).
Na 149.653 - Metalúrgica Feira-Car
Apresente novos exemplares sem re- res discriminando precisamente os
Ltda. (Por não ter modificado a na- N9 162.905 - Genesi() Pacifico Menartigos.
ferência à marca genérica.
des e- Antônio José Pimentel. (Por
tureza do pedido).
ter
não
di N 'ter
. niodificado a natureza do peN9 562.869 - S.A. Moinho Santista N9 669.538 - R. Miranda & Cia. Indústria Cereais - Apresente no- Ltda. Apresente novos exempla- Na 180.170 - Mobil Oil Corporavos exemplares sem referência à mar- res discriminando precisamente os tion. (Por não ter apresentado apli9 163.162 - Sastman Kodak Comcação industrial do pedido) .
ca genérica e discriminando os arti- artigos.
(Por não cumprir a exigência
152.792
Benedito
Segolim.
N9 668.133 - Norma Ramos de N9
PtéacnnYi c. a ).
gos.
não
ter
modificado
a
natureza
N9 570.291 - Confecções Exclusive Mello & Cia. Ltda. - Apresente no- (Por,
N9 163.816 - Frederico Riegera
Forni Ltda. - Apresente novos exem- vos exemplares discriminando' preci- do pedido).
N9 152.902 - Luminosos Universo (Por não cumprir a exigência técnisamente os artigos.
plares discriminando os artigos.
Neon Ltda. (Por não ter modificado ca) .
N9 571.742 - Tecelagem Argus Li- N9 668.282 - Lena Boutique MoN9 163.836 - Standard Electrica
mitada. - Apresente novos exem- das Ltda. - -Apresente novos exem- a natureza do pedido) .
Sociedade Anônima. (Por não cum/V 152.911 - Paulo José Queiroz prir a exigência técnica) .
plares sem referência à marca ge- plares discriminando es artigos.
nérica e discriminando os vestuários.
N9 668.501 - Indústria e Comer- Monteiro. (Por não ter modificado a Na 163.867 - Pechiney-Compagnie
N9 589.156 - Eversil S.A. Produtos cio de Roupas Feitas Salame Limi- natureza do pedido) .
de Produits Chimiques et ElectromeN9 152.913 - Vilson Massarelli. talurginues. (Por não cumprir, a exiFarmacêuticos Indústria' e Comércio tada -- Apresente novos exempla- Apresente exemplares sem refe- res com etiquetas discriminando os (Por não tem modificado a natureza gência técnica) .
do pedido) .
rência à marca genérica com discri- artigos.
Ne' 179.743 - Corning Glass WorkS.
minação precisa dos artigos.
(Pm não cumprir a exigência téc.
152.914
Giuseppe
Aprile.
(Por
N9
668.668
Lojas
Rega!
Louças
al9
o; N9 596.771 -- Laboratorjos Orga- Ltda. - Apresente novos exempla- não ter modificado a natureza do pe- nica) .
non do Brasil Ltda. - Apresente
N9 136.471 - Pilot Man-Nen-Rita*.
dido) .
os artigos.
exemplares com discriminação preci- res discriminando
Kabushiki Kaisha. (Por não ter
152.917
Kavo
do
Brasil
S.A.
N9
668.669
Lojas
Regal
Louças
N9
samente os artigos e/sem menção à
a exigência técnica) .
- Apresente raevos . exempla- Indústria e Comércio. (Por não ter cumprida
marca geeérida e com etiquetas iguais Ltda.
N9 178.509 - Alfonso Fra.ncisce
cumprido a exigAncia técnica) .
res
discriminando'
os
artigos.
às de fls. 3-5.
N9 152.919 - L. Penã C. (Por não Kleinmave-r) . (Por não ter cumpriN9 668.670 - Loja e Regal Louças ter modificado a natureza do pedido) . do a exigência técnica) .
N9 597.105 - S.A. Moinho San- Ltda.
- Apresente novos exempla- N9 153.989 - Allied Chemical Cor- Na 176 52' - General' Electric Com.
tista Indústrias Gerais - Apresente res discriminando
os artigos. .
poration. (Por não ter cumprido a- pany. (Per não ter cumprido a ext.,
exemplares sem referência à marca
N9 '670.645. - Phaedra Boutique exigência técnica)...
genérica, com discriminação precisa Ltda.
gência técnica) .
- Apresente novos exemplados artigos.
N9 154.415 - Glasuidt do Brasil N9 176.6(iti - FIVIC Corporation.
res
discriminando
as
roupas.
602.271
Unitor
S.A.
ComerN9
Sociedade Anônima - Indústria de (Por não ter cumprido a exigência
cio e Indústria de Soldas Elétricas
Tintas. (Por não ter curnprido a exi- técniba) . - Apresente novos exempleres disN9 176.611 - Dunlon Rubber Comgência) .
criminando os artigos.
DIVISÃO, DE PATENTES
N9 154.739 - Standard Eledrica pdny Limited e (Por não ter -cumprido
Sociedade Anônima (Por não ter a exigência técnica) .
N9 617.584 - Gornesantos S. A.
Indústria e Comércio. - Apresente Expediente de 25 de janeiro de 1971 cumprido a exigência técnica) .
N9 176.664 - Electric Reduction.
N9 155.301 - Fruehauf Corporation. Company 'of Canadá Ltda. (Por não
, novos exemplares discriminando as
Notificação
(Por não ter modificado o título) .
roupas feitas.
ter cumprido a exigência técnica) .
620.980 - Fundição Tupy S.A.
N9 1e6.306 - National Steel Cor- Na 176:731 - Continental Can
Ficam notificados os requeren- Paration
- Apresente novos exemplares dis(Por não ter -cumprido a Comnany Inc. (Por não ter cumprido
tes abaixo meneionados. para com- exig,, ênéia técnica)
minando os artigos.
a 'exigência técnica) .
ie
Departamento,
a
parecerem a al
`N9 156,632 - Fábrica Italiana Meg- Na 1.78.741' - Stauffer Chemical
N9 645.513 - Cooperativa de Con- fim de efetuarem o pagamento da lacte
1VIarelli S.p . A. (Por não ter Comnanv. (Por não ter cumprido a
sumo dos Bancários do Rio Grande taxa final e da primeira anuidade
exi ehicia técnica) .
r!u rnpridor .a exigência técnica).
do Sul Ltda. Discrimine os arti- dentro do prazo de 60 dias:
tigos em novos exempiar nes saia men N9 156.794 - Benedito 1Vlaciel. (Por Nç 176.845 - Atlas Chemical Inção a marca „genérica.
Privilégio de Invenção Deferido • não ter modificado a natureza do pe- dustries Inc. (Por não ter cumprido
N9 645.520 - Cooperativa de Cona exirrência técnica) .
dido) .
sumo dos Banclarios ao Rio Grande N9 136.038 - Processo para proN9 177.498 - D4. Kressimir Feliz
do Sul Ldta. - Discrimine os arti- dução de ésteres alquilices, especialPetek. ' (Por não ter cumprido a exigos em novos exemplares sem men- mente ésteres terciários butílicos de
gência técnica) .
AVISO AS 'REPARTIÇOES
ção à marca genérica.
N9 178.112 - Quimera - Química
ácidos carboxilicos - Cocelma ProPÚBLICAS
Metalúrgica Paulicéia Ltda. - (PorN9 64e.521 - Cooperativa de Con- dutós Químicos S.A.
não ter cumprido a exigência técnisumo dos Bancários do Rio Grande
O Departamento de ImprenForam mandado arquivar os proca) .
do Sul Ltda. - Discrimine os arti- nessos abaixo mencionados:
sa Nacional avisa às RepartiN9 179.172 - Raphael Gomes de
gos em novos exemplares sem menções Públicas eln geral que
Paula.
(Por não ter modificado a
83,627
N.V.
Philips'gloeiN9
marca
genérica.
deverão
providenciar
a
reforção à
natureza
do pedido) .
lampenfabrieken
S.A.
Por
não
645.607
Confecções
Maorty
ma
das
assinaturas
dos
órN9
Limitada. - Discrimine os artigos ter apresentado cópia da patente
gãos oficiais até o dia 30 de
N9 179.733 - George Penoff. (Por
abril, a fim de evitar o cancenão ter cumprido a exigência técniem novos exemplares sem menção à original.
N9 89.519 - The Barcock & Wilcok
lamento da remessa a partir
ca).
marca genérica.
Company. - Por não ter, apresendaquela data
No 180.159 - Farmet Indústria MeN9 647.053 - Tecnogeral S. A. tado cópia da patente original.
tal úrgica Ltda. (Por não ter cumComércio e Indústria. - Discrimine
O registro de assinatura noprido a exigência téenica) .
os artigos em novos exemplares, sem N9 112.390 - United States Atova, ou de renovação, será feito
Na 181.920 - Uniroyal Lnc. (Por*
mio Energy Commission. - Por não
contra a apresentação do emreferência a marca genérica.
não ter eliminado o ponto n9 9)'.
penho da despesa respeçtiva
N9 654.416 - Construçães, indús- ter apresentado cópia da patente.
N9 182.401 - Goetten & AmoriM
tria e Comércio Reunidos Ltda. - original.
• rermeaç a o do contrato de
Limitada: (Por não ter cumprido a
Apresente novos exempleres com eti- N9 119.325 - Comonaarit a L'e.
porl.e aéreo deverá ser soliexigência técnica) .
quetas.
nergie Atomique. - Por não ter
...itaz!a, com antecedência de
Na 183.836 - Kenneth Weldon
trinta dias do veneimento, à
N9 654.663 - Guy Assad Zouki - apresentado cópia da patente origiStookey. (Por náe ter cumprido a
Delegacia Regional do ErnprêApresente novos exemplares discri- nal.
exigência técnica)
sa Brasileira de Corr e ios e TeN9 123.229 - Com:Mas:irá-a', a I 'a
minando as artigos.
183 : 861 - Daniel & Cia. (Por
.
'éarafos. em Brasilia.
N9 657.448 - Companh i a de Sa- nergie Atomique. - Por rião ter
não ter cumprido a exiaencia técapresentado
cópia
da
patenke
orineere etc do Peroná Sanepai. nica).
)
Apresente novos exemplares sem re- minai.

314 Segunda-feira 8

(SPç.o III)

DIhR;C, CriCIAL

Fe,,ereiro ,de 1971

•~01•••n

No 187.383 - Whelpool Corpora(Por não ter'cumprido a e:agência
N9 184.311 - José Aquino açato. 241 186.497 - Eitel Eichhorn. (Poition, (Por não ter apresentado pro(: , or não ter retirado p ponto na- náo tec crsn prido a exigência técnr- técnica) .
N9 187.298 - Badische Antall - & curação e documento de cessão) .
th).
n ero 3). •
NO 187.401 - José de Sá Vieira
No 186.599 - Imperial Chemical Coda - Fabrik Aktiengeselischaft.
N9 184.313 - José Aquino Neto (Por não ter modificado a
(a, or não ter cumprido a exigarala Ladustries ',imite. (Por não ter cum- - (Por não ter cumprido a exigên- Mendes.
natureza do pedido) .
prido a exigência técnica).
cia técnica).
tacnica).
No 186.601 - Uniroyal Inc. (Por N9 187.306 - Miguel Junqueira da No 187.420 - Leesona Corporation.
[1,79 174.617 - Indústria de Brin(Por não ter retirado o ponto númeq ,ados Comanche Ltda. (Por não ter não ter cumprido a exigência técni- Costa. (Por não ter modificado a na- ro
123) .
ca).
tudeza do pedido).
c unprido a exigência técnica).
NO 186.5.16 - Amsted • Induatries
N9
181.457 - Société Generale Du
187,307
Antal
Almasy.
(Por184.619
Indústria
de
BrinIla o
Incorporated. (Por não ter cumpri- No
caiados Comanche Ltda. (Por não ter do a exigência técnica).
não ter modificado a natureza do Magnesiurn. (Por não ter cumprido a
exigência técnica) .
pedido).
c imprido a exigência técnica).
No 187.465 - Opti-Holding Ag.
I. N° 184.622 - Indústria de Brin- N9 186.704 - Naoyuki Ikeya.su.
N9 287.310 - Vicente Dei Blanco. (Por
não ter cumprido a exigência
ci ledos .Comanche Ltda. (Por não ter (Por não ter cumprido a exigência (Por não ter modificado a natureza formal) .
técnica).
do pedido).
&mimado a exigência técnica).
N9 187.466 - JMS Industrial LimiN9 186.713 - Rohm 81 Bass Com- N9 187.320 - Salvatore Avetti. (Por
N9 184.623 - Indústria de Brinqaedos Comanche Ltda. (Por não ter pagrar, (Por não ter cumprido a exi- não ter modificado a natureza do tada. (Por não ter modificado a natureza do pedido).
gência técnica).
pedido).
comprido a exig ência técnica).
N° 187.325 - Indústria Metalúrgica
No 187.470 - Help-Equipamentoa
N9 184.625 - Indústria de Brin- No 186.768 - Politechnika Karcza- "Osli" Ltda. (Por não ter modificapara Autos Ltda. (Por não ter moditroados Comanche Ltda. (Por não ter wska. (Por não ter apresentado no- do a natureza do pedido).
ficado a natureza do pedido).
vos relatórios de acôrdo com o Cóimprido a exigência téonica).
N9 87.329 - B. H. Tecnical DeveNo 187.471 - Indústria Mecânica
No 184.626 - Indústria de Brin- digo). ..
lopments
Limited.
(Por
não
ter
cumPrimac Ltda. (Por não ter modifiquedos Comanche Ltda. 'Por não ter N9 186./J1 - Imperial Chetnic,a1 prido a exig ência técnica).
cado
a natureza do pedido).
ndustries Iamited. (Por não ter
Cumprido a exigência técnica) .
N9 87.346 - Indústria de MotoreS N9 187,487 - Affonso Aurélio HoN° 184.627 - Indústria de Brin- cumprido a exigência técnica) .
N9 186.811 - Itsusaku Aviem. "Peqmot" Ltda. (Por não ter mo- tunno de Paiva. (Por não ter modiquedos Comanche Ltda. (Por não ter
dificado a natureza do pedido).
ficado a natureza do pedido).
(Por não ter retirado o ponto 3) .
'comprido a exigência técnica).
N9 87.{,53 - Manoel de Oliveira.
N9 187.489 - Arnaldo Moreira de
a
natureza
No 187.037 Prudenciano Pereira. (Por não ter modificado
19 184.628 - Indústria de BrinSouza, (Por não ter modificado a nas! aedos Comanche Ltda. (Por não ter (Por não ter modificado a ntureza do do pedido) .
tureza do pedido) .
pedido).
N9 87.354 - Antônio Truvilho Pet amprido a exigência técnica)
N9 181,493 - Navarro de Britto.
187.040
Pedro
Gomes
Soares.
res. (Por não ter modificado a natu- (Por não ter modificado a natureza
N9
N9 184.629 - Indústria de Brin(Por
não
ter
modificado
a
natureza
reza do pedido).
qaedos Comanche Ltda. (Por não ter
do pedido) ..
do pedido).
No 87.355 - Tamotsu Sawaki. (Por
'comprido a exigência técnica).
No 187.498 - Makplast Indústria e
187.122
Reister
Ltda.
(Por
N
O
ter
modificado
a
natureza
do
penão
N9 184.'758 - United Statas Steel
Comércio de Plásticos Ltda. (Por não
orporation. (Por não tem cumprido não ter cumprido a exigência técni- dido).
No 87.357 - Otaviano Roque Mari- ter modificado a natureza do pedica).
r exigência técnica).
79 187:195 - Société Toulousaine nheiro e Guilherrry Xavier de ToleN9 185.499 - Indústria de Brin- de Produits Chimiques Tolochimie. do. (Por não ter cumprido a exigên- do.. 187.501 - José de Vali. (Por
C oedoa Comanche Ltda. (Por não ter (Por não ter cumprido a eidgancia cia técnica).
não ter modificado a natureza do
tumprido a exigência técnica).
No 187.358 -- Otaviano Roque Ma- pedido).
i N9 185.500 - Indústria de Brin- técnica).
N9 187,502 - Vicente Garcia Mue Guilherme Xavier de Toledo.
187.202 - Edgard da Costa Bastos. rinho
aluados Comanche Ltda. (Por não ter
(Por não ter cumprido a exigência nhós. (Por não ter modificado a na(Por
não
ter
Modificado
a
natureza
rido
a
exigência
técnica)
.
tureza do pedido e não ter apresenltum p
técnica).
lirin- do pedido)
I N 9 185.501 - Indústria da,„a
N9 187.362 - Todamassa 'Cerrara. tado procuração).
euedos Comanche Ltda. (Porrião ter N 187.265 - Pranklin Pay Júnior. (Por não ter modificado a natureza No 187.505 - Anibal Oliveira Portu(Por não ter modificado a natureza do pedido).
aumprido a exigência técnica).
nato de Souza e Arlindo Canovas RoPedido).
(Por não ter modificado a natuluN9 185.502 - Indústria de Brin- doNo 187.224 - Lino Olivê Leite. (Por N9 187.365 - Tadeu Slavoiniro No- cha.
t edos Comanche Ltda. (Por não ter não ter modificado a natureza do pe- lonko. (Por não ter apresentado pro- reza do pedido).
NO 187.513 - Rolim & Haas Comcuração).
(umnrido a exigência técnica).
dido).
N9 187.368 - José do Vali. (Por não pany. (Por não ter apresentado do, 79 185.503 -' Indústria de BrinNo 181.227 - Paulo Belli e Egisto
tuedos Comanche Ltda. ,(Por não ter Reli Neto (Por não ter modificado ter apresentado novas relatórios de cumento de cessão e procuração);
t (annorldo a exigência tacnica).
N9 187.532 - Pailona Dial da Silva.
acárdo com o Código).
a natureza do pedido).
No 187.369 - Pointer Promoções e (Por não ter apresentado a procurai N9 185.509 --; Dra. anemia M. C,os- Percy Zaccarias Gon- Representações Ltda. (Por não ter ção).
ta. (Por não ter cumprido a exigên- N9 187.228
N9 187.534 - Companhia Indusçalves. (Por não ter modificado a modificado a natureza do pedido).
c ia Técnica).
N9 187.370 - Wasseda & Cia. Ltda. trial Metalúrgica da Bahia Cimba.
N . ;85.568 -- United 'fitates Steel natureza do pedido).
N9 187.231 - Badische Anilin & (Por não ter modificado a natureza (Por não ter modificado a natureza
orporation. (Por não ter atraireido pedido) .
Sola - Pabrik Aktiengeselischaft. i do pedido).
.
( o a exigência Técnica) .
NO 187,536 - Companhia IndusN9 105.685 - Milea auabo;atori
trial Metalúrgica da Bahia Cimbro,.
Inc. (Por não ter cumprido a exi(Por não ter modificado a natureaz
.
t ência técnica).
do pedido).
No 185.697 - Société Rhodiaceta.
N9 181.561 - José Manuel Cor(Pornão
' ter cumprido' a exigênciareia cia Silva. (Por não ter modifii éoni ca) .
cado a natureaz do .pedido).
N9 185.721 - Standard Slectrica
N9 187.565 - The ateei Company
1 iceiadade Anônima- (Por não ter
of Wales Limited).. (Por não ter
lomnrido a exigência técnica).
cumprido a exigência técnica).
N? 185.761; - Marcos Gastão &hosNo :187.577 - Altino Michelino Puc:ler. (Por não ter retirado o ponto
Deerefo-tel te 914, de 7-10-1909
tino D'Agata. (Por não ter modifica:1 9 6) .
„
do a natureza do pedido).
N9 185.76 2 -- Edgaxdo Carlos MonN9 187.611 -__Sérgio Pagano. (Por
1 i (Por não tdr cumprido a exigência
não ter apresentado novos relatórios
DIVULGAÇÃO
N
I
1.139
' écni ca) .
de acôrdo com o Código)
N9 185.818 - Indústrias Madeirit
No 187.632 - Carmen Sexariego
a
exiIl. A. (Por não ter cumprido
Cohen. (Por não ter modificado a narência Técnica) .
Cr$ 0.60
Preço:
tureza do pedido).
No 186.955 - IaOreal. (Por não
N9 187.633 - André Casemiro
er cumprido a exigência técnica).
Melancia. (Por não ter apresentado
1
A
VENDA
186.267
Beloit
Eastern
Cornovos relatórios de acõrdo com o Có' 149
oration. (Por não ter cumprido á
digo).
ência
térmica).
axig
No 187.645 - José Fassoni. (Por
NA GUANABARA
não
ter modificado a natureza do
186.292
HideO
Maeda.
(Por
No
pedido).
.aas ter cumprido a exigência técniNo 187.647 - José J06,0 Cardoso.
Sa ) .
Seção de Vendaw- Avenida Rodriques Alves. 1
(Por não ter modificado a natureza
I NT9 186,292 - Hideo Meada. (Pordo pedido) .
ão ter cumprido a ealgncia técd
N9 187,648 - Manuel Alvarez BarApêncla 1: Ministério da Fazenda
t„a.).
.
reira. (Por não ter modificado a nai No 126.322 - Aiphonse Xurydji Batureza do pedido).
shian. (Por não ter cumprido a exiea ência técnica) .
NO 187.651 - Domingos Valdemar
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reeinbólso Poetai
Dalosto. (Por não ter modificado a
! No 186.337 - United States ateei
natureza do pedido).
Cotporation. (Por nãa ter cumprido
N9 187.658 - Marcos garCia ROWEM BRASIL:A
a exigência técnica).
gues. (Por não ter modificado á na, I\T r? 186.341 - Waldemar Constan.
tureza do pedido).
tino. (Por nãiu ter retirado o ponta
Na sede do DIN
no 5)
N9 181.e177 - Magas"Inatetaj
o
N9 186,.348 --a rtie la- n -Charrocai
Comércio Ltda. (Por ato tetr 4) fCcinpany. (Poi não ter cumprido a
ce,do a natureza 49 MIM& ,
exigência técnica).
-
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N9 187.678 - Magasons Indústria e
Comércio Ltda. (Por neSOo ter modificado a natureza do pedido).
N9 187.70e - Gercélio Pereira Braga. (Por não ter modificado a natureza do pedido).
N9 187.738 - João Minis. (Por não
ter modificado a natureza do pedido) .
N9 188.e18 - José Augusto de Farias. (Por não ter apresentado novo
relatório e desenho).
NQ 190.508 - Dra. Sumis M. Costa. (Por não ter pago a taxa de depósito) .
N9 190.509 - Dra. Suemis M. Costa, (Por não ter pago ataca de depósito).
N 9 192.254 - Janyr da Rosa Gat's
eia. (Por não ter pago a taxa de
depósito).
Ne 183.957 - Colorplost - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
(Por não ter pago a taxa de depósito).
N9 195.642 - João Medaglia. (Por
não ter pago a taxa de depósito).
N9 196.206 - Coralio de Castro Pereiro. (Por não ter pago a taxa de
depósito).
1•19 1e0.207 - Indústria e Comércio
de Brindes Zema Ltda. (Por ato ter
pago a taxa de depósito).
N9 196.208 - Afrondisio Ortega
Rulz. (Por não ter dago a taxa de
depósito e não ter apresentado novo
relatório de acordo com o Código).
Coralio de Castro PeI•19 196.232
reira. (Por não ter pago a taxa de
deposito (1 ponto excedente)
Cre 85,50).
N9 196.242 - Niso Carmine Nesi.
(Por não ter pago a taxa de depósito).
Ne 196.245 - Demontável Ind. de
Cadeiras e Poltronas Ltda. (Por não
ter pago a taxa de depósito).
N9 196,247 - Júlio Haydu. (Por
não ter pago a taxa de depóeito).
N9 196.249 -- Romeo lacobescu.
(Por não ter pago a taxa, de depósito
e não ter apresentado novo relatório
de acordo com o C. P. I.).

Divisão Jurídica
Em 25 de janeiro de 1971
Sentença
Of. nç 8-71 -- • Elo Vara
Em 18 de janeiro de 1971
Senhor Diretor Geral,
Atendendo ao requerido por Indústria Eletrônica Stevenson 5 .A., nos
autos da Ação Ordinária (proc. 3-71)
promovida pela mesma contra Sten"
.dard, Kallsman Industries Inc., inrhIstria americana, estabelecido em
Melrose Park, Mimes, Estados Unidos da América, através de sua autorização do Brasil a Staub S. A. Eletrônica, Comércio e Indústria, estabelecido, na Rua Missionários, 126,
Santo Amaro, nesta cidade, transcrevo
oartr conhecimento de V. Sse o despacho proferido na petição inicial pelo
MM, Juiz da 3 e Vara Federal em São
Nulo, do seguinte teor:
"Recebido hoje, em plantão, opor.
tonamente, D. R. e AUte-se. cite'e. Concedo a suspensão liminar cks;
.eitos da patente, como requer. S.
Paulo, 30 - Desembro - 7o, As.)
8 Vaélto Kerr,NogUeira - Juiz da 3*
:a Federal". Pat. nv 66.640.
2. Acrescento a"Nr. So que uma vez
listribuida a referida ação a Mia "Iaa este Juízo proferiu o seguinte dos)acho:
"Cumpra-se o despacho supra. São
Paulo, 8-1-71. (Azo) Celso Dias de
Moura - Juiz Federal da (S o Vara".
As fls. 168 dos referido autos foi
requerido pela Autora a expedição de
oficio para este Departamento para
que seja anotado no processo admi-

liminar dos efeitos da pateie. em
causa, anotação esta que deverá sei
regularmente publicada no Diário
Oficial da União - seção III, petição
esta cuja cópia segue ern anexo, na
qual êste Juizo proferiu o seguinte
despacho: "J. Sim„ em tênnos. 5.
Paulo, 14, de janeiro de 1971. (As.)
Celso Dias de Moura - Juiz Federal
da 69 Vara",
Valho-me da oportunidade, para
apresentar a. V. Se seus protestos de
estima e consideração.
Em 18 de janeiro de 1971. Celso Dias de Moura, Juiz Federal da
6 .eVara - Seção de S. Paulo, Substituto.
Exigências
Farmácia e Laboratório Homeoterápico S. A. (titular do registro número 250.199). - Diga qual a situação da Ação Ordinária contra ela
proposta na 69 Vara do Juizo Federal, no Estado de São Paulo.
American Cyanamid Company (titular do registro n9 355.543). - Prove o uso ela respectiva marca.
Diversos
Wolf. Hacker 'Liz Cia. Ltda, (impugnante do têm on9 439.429). Defiro a impugnação.
Casa Eva de Material Elétrico Limitada (impugnante do termo , números 514.532 - 514.538) . - Defiro a impugnação.
Alexandre W. Roesler & Cia. (impugnante do termo n9 621.448) . Defiro a impugnação.
Elizabeth Arden (South America)
Inc. (impugnante do têrmo número 631.376) . - Defiro a impugnação.
Transportadora Valor S. A. (junto ao termo n9 451.960) . Arquive-se a petição de fls .7-9, de esclarecimentos.
Dreyco Motor Produts, Inc. (lmpugnante do termo n9 564.625) . Arquivo a impugnação bem como OS
seus aditamentos.
Casa dos rios Lutaif 5. A. tim.
pugnante do termo n9 587.501) . Arquivo a impugnação por se encontrar fora do prazo.
Empresa Técnica Construtora Aresta Ltda. (Impugnante do termo número 656.817). - Arquivo.a impugnação.
Ayres Campos (impugnante do
termo n9 378.382). - Indefiro a impugnação.
Douglas elolt .ssotablished 1919)
Limite (impugne 'os térmos números 421.879 - ` s. 83 - 422.954).
- Indefiro a imo_ -ação.
Fábrica de Lançadeiras Gérmer
Ltda. (impugnante do tiernlo número 437.051) - Indefiro a impugnação.
Dreyco Motor Products, Inc. (impugnante do termo n 9 444.file). Indefiro a impugnação.
COmeta Ltda. Produtos de Borraeha (impugnante do terra° mimero 454.249). - Indefiro a im-

pugnação.

Kurata Sugai (junto ao térmo número 534.818) . - Indefiro a linpugna,ção.
Mérito - Marcas e Pateness Ltda.
(impugnante do têrmo n 9 547 .368) .
- Indefiro a impugnação.
Holiday Tnns of Amelia jile.
(impugnante do termo no no. 4)
- Indefiro a impugnação.
Holiday Inns ef ~erice, Inc.
(impugnante dos termos ns. 00.785
- 570.786 - 570.787 - 570.788).
- Indefiro a impugnação.
Cia. Ultragaz S. A. (impugnante
do térmo n9 602.253). - Indefiro
a impugnação.
Ind. de Artefatos de Borracha
nistrativo a concessão da euspendo Benflex Ltda. (impugnante do ter-

(Seção 111)
mo n 9 583.220) .

Indefiro a

Im-

pugnação.

Marfinite Produtos SintetieOs LI..
mitada (impugnonte do termo número 591.038) . e-- Indefiro a ima
- • ve
pugnação,
Alexandre Gnocchi (impugnante
do termo n9 595.102) . - Indofiro
a impugnação.
Macchiav011o,
1CoelinRa es Cia.
(impugnante do termo n9 ' 632,216)
- Indéfiro a impugnação.
Les Loboratoire.s Valdor (impugnante do têrmo n9 688.284). Indefiro a impugnação.

Seção de Transferências
e Licença
Exigências
AMF do Brasil S. A. MO.nuinass
Automáticas (junto ao registro número 209.515) . - Declara o número de inscrição no CGC. e promova
a autenticação da fotocópia do certificado.
Alpes Representação de Emissoras
Ltda. (junto ao registro n9 341.688).
- 1) declare o número de inscrição
no CGC.; 2) Proce seu ramo de atividade; 3) retifique no documento
de cessão que se trata de "sinal de
propaganda" e não de marca e exclua do mesmo documento e. cl. 32.
EMMIG - Empreendimentos M.
G. Ltda. (junto ,ao registro número 373.706) . - 1) declare o número de inscrição no CGC.; 2) prove
o ramo de atividade e 3) prove Oue
o signatário do documento de cessão tem poderes para representar a
cedente.
Merck & Co., Inc. (junto aos _registros as. 191.924 - 204.710 210.273 - 219.880 - 221.688 224.035 -- 238.647 -- 238.821 -241.149 - 338.387). - 1) apresente
procuração com os poderes exigidos
pelo art. 162 do Decreto-lei n9 1.005
de 1969; O) atenda as alíneas a e b,
do item 1, da Portaria n9 30-70, de
17 de setembro de urro, dêste Departamento, relativamente ao contrato de exploração anexo ao processo do R. n 9 256.016; 3) apresente
aditivo ao citado contrato, incluiudc o número do registro e o nome
da marca de que se trata; d) declare o, número de inscrição da licenciada no CGC.; 5) prove o ramo de
atividade da concessionária.
.IVIerek da Co:, Inc. (junto ao registro n 9223.772). - Apresente procuração com os peares exigidos
pelo art. 162 do Decreto-lei n9 1.005
de 1969, bem como declare o nOmero de inscrição da licenciada no
CGC.
Fichtee & Sacies A. G. (ju.tto ao
registro n.s. 281.717 - 281.718
294.086 - 294.305 - 305.125 305.356 - 305.357 - 308.448 316.339'ê 325.90) . - 1) atenda ao
Item 1, alíneas a e b, da Portaria
n9 30-70; 2) apresente aditivo ao
contrato junto ao R. n9 225.a1, incluindo e número - do presente registro e o nome da marca; 3) prove o ramo de atividade da licenciada; 4) declare o número de inscrição da mesma no CGC.
Santa Consteroia. Tecelagem S. A.
(junto eo termo nç 557.414). - Prove o ramo de atividade declarando
o número de inaerição no CCIC. e
pague a taxa de anotação.
Joanto Magazin Ltda. (junto ao
termos ns. 671.398 01.400). Prove o ramo de atividade decla,
rando também c numero de Inscrição no CGC.
Santaconstáncia Tecelagem S. A.
- Junto ao têrmo 671.718 - 671.723
- 671.724 - 671.725 - 671.729 Prove o ramb de atividade, declama-
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Ao também o número de inscriçãosne
oan, e pague a taxa de anotação.
Mundial Artefatos de Couro S. A.
(junta ao tênis° 672,2f2) - Prove o
nono de atividade declarando tante
bem o número de inscrição no CGC.
Seleto S. #. Ind. e Com. de Café
(junto ao registro 329.407) - Prove
o ramo de atividade e declare o número de inscrição no COO.
Nailotex S. A. Tecelagem e Confecções (junto ao Orna° 497,114) Reexaminando o presente caso, verifiquei que houve engano desta chefia
nas exigências de fls. 21, eis que a depositante do presente é Nailotex S. A.
Fiação:Teclassem e Confecções e não
Naylqtex Tescelagem e Confecções S.
A. - Assim sendo, torno sem efeito as
exigências para o fim de exigir da
requerente o seguinte - 1) a prova da
alt, de nome solicitada, que não se
encontra junta ao R. 223.566, como
rhencionado às fls. 17; 2) - prova
do ramo de atividae e 1) - número
d einscrição no CGC, - Quanto ao
r egistro 223.566, arquive-se o pedido
de anotação de alt. de nome de fls.
10, por falta de cumprimento de exigência.
General Electric CompanY (junto
ao termo 673.693) - Declare o número do registro ou do têrmo onde se
encontra o contrato.
Transislândia Comércio de Rádios
Transistor Ltda. (titular do termo ..
681.647) - Declare o núme ro de inscrição no CGC.
Orlando Felix Matias (junto ao termo 685.647) - Prove o registro de
firma, indicando ramo de atividade
e número de inscrição no CGC.
Orlando Felix Metias (junto ao térmo 685.647) - Preste esclarecimentos,
em face da divergência entre o nome
da epositante e o nome que aparece
no documento de fls. 11-12.
General Electr ic Company (junto ao
termo 690.538) - Declare o número
do registro ou do têrmo onde se encontra o contrato.
Gle.surit do Brasil S. A. Ind. de
Tintas (junto ao têrmo 140.472) Pague mais uma taxa de anotaçoo,
referente à aet, de nome de GlasuriLCombilaca S, A. Ind. de Tintas para
Glasurit do Brasil S. A. Ind. de Tintas.
$c.nval Com. e Ind. Ltda. (junto
ao registro 176.086) - 1) prove que
o signatário do documento de- ceslão
tem podgres para alienar a marca. -2) prove a transf. do licenciamento do
produto no SNFMF. - 3) declare o
número de inscrição no COC.
José Mário Raddi (junto ao registro 306.514) - 1) prove que O aig•
notário do documento de cessão tem
podêres para alienar a marca, - 2)
prove seu ramo de atividade. - 3) de•
claro o número -de inscrição no CGC.
Meenho Iracema Ltda. (junto ao
regissro 381.827). - 1) prove que o
signatário do documento de cessão
tem podêres para alienar 3.1 marca. 2) prove seu ramo de atividade. = 3)
declare o número de inscrição no coc.
Cia. Swift do Brasil, S. A. (junto
ao registro 402.091) o- Complete a
taxa anotação, e declare o número de inscrição no CGC.
Diversos

Bruoe e Vitor Ltda. e Ind. e Colo.
de Cafe P.S.P. Ltda. (junto ao ree
gistrs 332.939) - Ar quivem-se OS pe.
didoo de anotação de trens:. e de
alt. de nome respectivamente, por falta de cumprimento das exigências,
Sonder do Bratl S. A. Ind. Farmacêutica (junto ao registro 64.414) -Arquive-se o pedido de anotação de
tranee o de acôrdo com o parágrafo
único sio art. 161 do CPI.
McKenzie & Co. United
(junto ao registro 272.286) - Arquive-se o pedido de antação de alt.
de nome por falta de cumprimento de
exigência.
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Johensa
N9 649.612 -- Macedônia - Casa
Laboratório Okochi Ltda. (junto ao N. 158.903 - Sud Atlas Werke N. 554.308 - Johensa
Duarte (Cereais) Ltda. registro ' 288.236 - 288.237 - 291.342) 0.m. b.M. - Arquive-se por falta Ind. e Com. Ltda. - el. 38 - (In- Fonseca
deferido em face do R. 203.185 - els. 42 - (Indeferido em face do R.
- Aruive-se o pedido de anctação de cumprimento de exigência.
278.255 - Macedo - eis. 42).
de transferência de acôrdo com o pa- N.. 189.401 - Pan Produtos Ali- Fritz Johansen - cl. 38).
N9 660.314 - Vermouth Tinto TuN. 566.220 - Taisa - Tanguã
'agrafo, anico do art.. 161 do CPI.
mentidos Nacionais S.A. - "Desiscano - Luiz Freire de Azevedo & FiLabo:atórios Lepetit S. A. (junto têncla em ordem - Arquive-se o pro- Agrícola Ind. S.A. - cl. 41 - (In- lho
- eis. 42 - (Indeferido em face
deferido em face dos Rs. 243.575, do R.
a() reg atro 297.327) ,-- Arquive-se o cessa.
307.382 - Tucano - ela. 42).
pedio de anotação de 'transf. e alt.
285.035 e 354.912).
de nome, por falta de cumprimento N. 206.971 - Parbenfabriken Bayer
650.228
- Walter de
N9
N. 611.918 - Maelean's - Disti- Souza Fontes----Binabo
Aktiengesenschaft - Desistência em
de exig encia.
eis. 41 - (Indeferilaria Macleans S.A. - cl. 42-- (In- do em face do Rs. 310.744 e 314.444 ..abceratório Okochi Ltda. (junto ao ordem - Arquive-se o processo.
N. 200.586 - Miles Laboratories, deferido em face do R. 205.542 - Bimbo - para sortevetes).
ressistre 335.259) - Arquive-se o peelido dS anotação de transf. de acô r- 'rec. - Desistência em ordem - Ar- Macleans - el. 42).
N9 650.465 -- Super Carnet BancáN. 613.491 - Bang-Bang - Cho- rio Diplomata - Cia. Riograndens9
do con,, o § único do art. 161 do CPI. quivem-se o processo.
colate Dizioli S.A. - el. 41 - (InNegócios S.A. - cia. 32 - (IndeIrai .spor•es Coletivos Biguaçu Ltda'. N. 170.171 - Ciba Societe Ano- deferido em face do R. 407.325 - de
ferido em face do R. 318.947 Di(junto ao registro 364.746) - Argui- nyme - Desistência em rodem - Ar- marca Bang na cl. 41).
plomata - eis. 38).
ve-se o pedido de anotação de alt. quive-se o proces,r).
N. 636.109 - Babahl - Babaln
N9 651.253 - Palmar - Palmar
da. neme, por falta de cumprimento N. 141.762 - Societe Rhodia.ceta Editorial
Ltda. - cl. 32 - (Indefe- Agrícola e Comi. Ltda. - eis. 41 - Desistência em ordem - Arguidr ex gência.
rido em face do R. 387.148 - Babalú (Indeferido em face do R. 368.698
,a1(•ino Loterias Ltda. (junto ao ve-se o processo.
Palma para Trigo).
-cl. 32).
regist:.eo anotação
384.647) de
- Arquive-se
o
peN9 657.546 - Mil e Um Papéis e
transf., por falta .Republicaçâo: Diretor Geral - 1.11.ciclo (i
N.
637.094
Pateo
do
Colégio-E.
Artes Gráficas Mil e Um' Ltda. visões
Serviços
e
Seções.
de cuenprimento de exigência.
Mosele S.A. estabelecimentõs. vinico- eis. 38 - (Indeferido em face do R.
.Laf r S. A. Produtos Químicos e D.O. de 2ã e 26 A e Janeiro de 1971 las inds. e Com. - cl. 42 - (Inde- 300.354 - 1.001 - eis. 32).
7Farm , tcêuticos (junto ao registro nfiferido em face do R. 396.699 - PaN9 651.585 - Com Rodas - Itamar
Em 25 de Janeiro de 1971
Mei'cr 402.534) - Arquive-se o pediMuniz - eis. 32 - (Indeferido em
teo do Colégio - el. 42).
d ch anotação de alt, de nome, de
Marcas Indeferidas
N9 637.244 - Coesa - Coesa Edifi- face do R. 321.537 - Roda - eis. 32).
lacerd . ) com o parágrafo único, do art.
N. 646.417 - Brasil e o Mundo - cadora Com. Ind. Ltda. - eis. 25 N9 653.713 - Café São Vicente de
16 1. d) CPI.
em face do R. 386.192 - Campo Grande - Café São Vicente
ir,orxuimica. Produtos Químicos e Mihail Ghica - el. 32 -- (Indeferido (Indeferidoeis.
16).
Coensa
de Campo Grande - eis. 41 - (IndeFarneacêuticos Ltda. (junto ao re- em face do R. 330.558 - Brasil no
N9 638.351 - Itaoca - Construtora ferido em face do R. 253.688 - Café
etstr( 334.753) - Arquive-se o pedi- Mundo el. 32).
Itaoca Ltda. - eis. 25 - (Indeferido São Vicente) .
do de anotação de transf. em face do N. 651.702 - Pindorama =--- Editora em pace do R. 323.982 - Itaoca N9 656.595 - Vera Cruz - Ind. de
parãerafo único do art. 161, do CPI. Pindorama Ltda. - el. 32 - (Inde- eis. 25).
Linhas Centauro S.A. - eis. 38 Ar ow Brasilabor Produtos Farma- ferido em face do R. 385.656 - Pin-N9 645.589 - Café Santa Cruz - (Indeferido em face do R. 241.472
torama el. 32).
cêuti Líos Ltda . (junto ao registro ...
Juste & Cia. - eis. 41 - (Indefe- - Marca Vera Cruz - na eis. 38) .
284.: 24) • - Arquive-se o pedido d. e N. 657.076 - Lagostinha - le- rido e mface dos 11,s4 340.314 e ....
N9 656.692 - Mester - Pereira Rocha & Cia. Ltda. - eis. 42 - (Indeanotação de transf. de acôrdo com nório & Cia. Ltda . - cl. 42 - an- 303.311).
o
ferido em face do R. 376.659 -- Mesúnico do art. 161 do CPI,
deferido em face dos Ra. 319.814 e
N9 644..765 - jornal do Estado do
eis. 42) .
Allow Brasilabor Produtos Ruma- 260.289 - nominativa Lagosta e .em- Rio - Zoelzer Pouzel Vidaurre - eis. terN9- 617.075
- Page -,Tenório
eêut,.cos Ltda. (junto ao registro .... blemática).
32 - (Indeferido em face do R. Cia. Ltda. - eis. 42 - (Indeferid0
N. 675.575 - Belaeap - Livraria 307.937 - O Estado do Rio eis. 32) . em face do R. 359.146 - Page clas2 .29 - .303.345 - 304.355 - .. .
205.027 - 371.341) - Arquive-se •o e Editôra Belacap Ltda. - el. 32 N9 644.766 - Rádio Jornal do Es- se 42).
ped do de anotação de tra,nsf. de (Indeferido em face do R. 330.532 - tado
do Rio - Zoelzer Poubel VideurFontoil S.A.
N9 658.849 - Consul
ac,"e do com o 1 único do art. 161 do Belacap el. 32).
re - eis. 32 - (Indeferido em face - ((eis. 41 - Indeferido em face do
CPT.
do
R.
307.937
O
Estado
do
Rio
R. 336.844 - Consul - para abeite).
a . etalurgica onça S.A. (junto ao N. 681.055 - Positivo - Lojas Rivo
32).
N9 658 850 - Consul - Fontoil S.A.
têr) ao 498.306) . - Arquive-seo P S.A. - cl. 41 - (Indeferido em face eis.
N°
647.270
Everest
Lojas
Eveeis. 41 - (Indeferido em face do
dicri de anotação de alt, de nom e , em do R. 261.841 - Positivo para café). rest S.A. - eis. 32 (Indeferido em -R. 336.844
-- Consul para azeite) .
N. 496.327 - Sentinela - Ind. de
fac r do 1 único do art. 161 do CPI.
face
do
R.
263.067
Everest
clasMoagem Primor Ltda. - el. 41 N9 658.854 - Astoril - Fontoll S.A.
se
32).
eis.
41
(Indeferido em face do
onstur Cia. Nacional de Turismo (Indeferido em face do R. 346.530 '(ju'ato ao têrmo 596.688). Arquive-se Sentinel para café).
N° 648.065 - Roger - Jorge Ricar- R. 329.920 - Estoril para azeite, etc.).
o , ,edido dealt. de nome, de acôrdo N. 500.036 - Bambini Zylberkan do Rothhirsch Meisels - eis. 32 N9 659.486 - Ideal - Gêneros Alicoil o § único, do art. 161, do CP1, & Irmão - el. 49 - (Indeferido em (Indeferido em,face do R. 350.791 - mentícios Ideal Ltda. - eis. 43 e 41
- (Indeferido em face dos Rs.
Urdo em vista que a procuração face do R. 337.238 - Barnbi ci. 49) . Buck Roger - eis. 32) .
313.948, 2354.803 e 223.110).
ap 'escutada não foi outorgada no
N9 659.530 - Tamoyo - Represen&enataria de fls. 9.
tações Tamovo Ltda. - classes: 3, 7,
11, 14, 15, 16, 33, 38, 41, 43; 45 e 48,
.,3quibb Ind. Química S.A. (junto
- (Indeferido em face dos Rs.
ao têrmo 625.972). Arquive-se o pe253.696 315.300 333.671 e 273.121).
cIl l o de averbação de contrato, de
ac )rdo com o 1 único do art.. 161
N9 659.880 - Promovendas Prodc . CPI.
movendas Promoções de Negócios e
DA
krlow Brasilabor Produtos FarmaVendas Ltda. - eis. 33 - (Indefecêuticos Ltda.
rido em face do R. 287.191 - Pro(junto ao registro
movenclas - eis. 33).
3( 3.964) . Arquive-se o pedido de
N9 660.058 - Cláudia - Cláudia
a Sotaçao detransf. de acórdo com a
1 de Publicidade Ltda.
Agênci gr 1
ã único do art. 161 do CPI.
00
- eis. 32 - (Indeferido em face do
Squibb Ind. Química S.A. (junto
E. 387.324 - Cláudia - eis. 32).
• termo 658.623). - Arquive-se o
N9 662.125 - 1.060 - Cantina 1.969
pglido de averbação de contrato de
Ltda. - eis. 14 - indeferido de acôrdo com o art. 76 n9 2 do C.P.I.).
a íõrdo com o 1 único do art. 161
d 3 CPI.
N9 664.589 - TV Iguaçu --- Rádio
,
Televisão Paraná S.A. - eis. 38 -(r
Produtos Industrializados Rouxinol
(Indeferido em face dos Es. 297.'199
(Adendos de 1 a 4)
ks.'.A. Representações e Comércio
e 32".114 - marca Iguassú na clas(junto ao termo 682.131) . Arquive-se
se 38) .
( pedido de anotação de alt, de nome
N9 66(3.594 - 918 - Lanches 918
1,e acordo com o § único do art. 161
Ltda. -- eis. 41 - (Indeferido em
face do art. 76 n9 2 do C.P.I.).
('.c) CPI.
•
PreÇO Cr$ 10,00
Glen KeithN9 666.984 - 1.786
Distribuidora Be Comestíveis Disco
Glenlivet Distillery Compan y Ltda.
3.A (junto ao têrmo 692.088) . -- classe 42 - (Indeferido de acôrdo
krquive-se o pedido de anotação de
com o art. 76 n 9 2 do C.P.I.) .
transf., por falta de acôrcto com o
A VENDA
N9 670.22 - Ideal -Raul Tavares
1 único do art. 161 do CPI.
Vilela -- eis. 41 - 'Indeferida em
face
do R. 313.948 - Ideal para doElexso Ind. Eletrônica Ltda (Junto
NA GtíANABAR•À
ces) .
ao têrmo 714.697). - Processo arquiNç' 672.818 - Valóres - Valôres vado. Nada há que deferir, quanto ao
g cCão de Vendas: Avenida Rodrigues Alves. II
Cia.) de Operações Financeiras - eis.
'pedido de anotaçao de alt, de nnrre.
38 -- (Indeferido em face do It. ....
t` ,,-neia I: Ministério da Fazenda
273.792 - Valor - eis. 38).
SECA° LEGAL
N9 672.901 - Branca - Bar e LanAtende , se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal,
ches Branca Ltda. - eis. 41 - (InDiversos
deferido em face do R 250.429 Cabeça Branca Para farinhas etc.) .
EM BRAMIA
N. 212.655 - Suko-Sim Gesellschaft
N9 673.135 - Orai (1:-, Hotel Cidade
Mit Beschrankter Haftung Sicher
Na sede do DIN
de São Paulo - Waldemar Albien He ti mettern Verbinciungselemente
eis, 42 - (Indeferido em . face do R.
:cia em ordem arquive-se ,)
38.012 - Grande Hotel na eis. 42).
processo.
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N9 698.883 - Moradi Materiais de
Cumpra o art. 73, bem como seu
Construções Ltda.
inscrição no C.G.C.:
Cumpra-o art. 73, bem como sua
N9 690.313 - Ellen Metalúrgica e
inscrição no C.G.C.:
Cromeação Ltda.
N9 690.318 - Centenário Pinturas
N9
691.698 - Ind. de Artigos de
e Decorações Ltda.
Tecidos e de Fibras Ltda. Inartte.
N9 690.549 - Sejal Cia. de Admi- - Discrimine precisamente os artigos
nistração e Participação Industrial. em novos exemplares. •
N9 690.614 - Pão de Açúcar S.A.
N9 696.718 - Sobrita Soc. de Sra.'
Ind. e Com.
tagem Ltda. - Apresente novos
690.620
Pão
de
Açúcar
S.A.
N9
exemplares em papel consistente e
Ind. e Com.
discrimine os artigos a proteger.
N9 690.625 - Pão de Açúcar S.A.
N9 697.439 - Lajes Tellis Empresa
Ind. e Com.
N9 690.795 -- Inds. Reunidas Vi- Construtora e Industrial Ltda. Apresente novos exemplares discridrobrás Ltda. •
N9 690.800 - Inda. Reunidas Vi- minando os artigos.
N9 687.312 - Swing Ind. é Com.
drobras Ltda..
N9 691.345 -- Sacaria Rarairez Li- Ltda. - Apresenute novos exemplares discriminando precisamente os
mitada.
artigos.
N9 690.802 - Inds. Reunidas ViN9 '653.865 - Irmãos Moustaces &
drobras Ltda.
N9 690.805 - Inda. Reunidas Vi- Cia. Ltda. - Apresente novos exemplares reivindicando a marca de acôrdrobras Ltda.
N9 691.090 - Ind. de Esquadrias do com o clichê, discriminando precisamente os artigos.
Metálicas Inca Ltda.
N9 654.156 - Servel Serviços de
N9 691.102 - Imporquímica ProEletrciidade Ltda. - Aprsente nodutos Químicos Ltda.
N9 691.191 -- Ancora Ind. e Com. vos exemplares mais nítidos, sem rasuras.
N9 684.479 - nego - Frigoríficos .Ltda.
N9 655.689 - No-Do Com. e Ina.
N9 691.162 - Mineração Maria Luide Goiás S.A. Frigoiás - eis. 41 de Novidades Domésticas Ltda. (Indeferido em face do Es. 315.469, za Ind. e Com. Ltda.
N9 6'91.231 - Mercantil Brasileira Apresente novos exemplares com ex398.861 e 400.575).
clusão dos aparelhos de barbear eléN9 685.058 - 1.040 - Bolice 1.040 de Couros S.A.
Ltda. - classe 49 - (Indeferido em
N9 691.298 - Cia. Imobiliária Gra- tricos (cl. 48), aparelhos geradores
macho,
face do art. 76 n9 2 do C.P.I.).
eletro-químicos (el. 6), enroladores
N9 691.387 - Aziz Bogossian & Cia. de cabelos elétricos (cl. 48), máscaN9 685.724 - 55.0 Miguel - Albino Ltda.
ras contra gases (el. 10), retentores
Maroon - eis.. 41 - (Indeferido em
de graxa e óleo (cl: 11-6), refrigeface do R. 316.114 - Café São MiN9 .691.723 - Glen Raven Enit- ração
doméstica e industrial (serviting Mills Inc.
- guel) .
substituindo rádio vitrolas por
N9 686.019 - Mac - nal° Mariconi
N9 692.305 - Confecções Gurilân- ços),
máquinas falantes, preste esclareci- eis. 26, 40 e 38 - (Indeferido de dia Ltda.'
quanto a aparelhos para esacôrdo corn o art. 76 n* 2 do C.P.I.).
N9 696.671.- Cia. Textil S. A. mentos
campristas)
696.787
--Pilar
Produtos
EleN9
N9 686.702 - Planbrás - Planbrás
N9 658.909 - Vitrificadora BelaCap
Cia. Brasileira de Planejamentos - trônicos Ltda.
N° 696.788 - Ind. de Tecidos e Ltda. - Apresente, novos exemplares
eis. 33 - Indeferido em face do R.
Rendas Nylonmund Ltda.
declarando o artigo de acôro com a
333.157 -Planobras etc. eis. 33).
N9 696.947 - L. Redaelli S. A. cl. reivindicada.
N9 686.412 - Glória - Tipografia
N9 659.433 - Silca Canil. Elétrica
Glória S.A. - eis. 38 - (Indeferido Engenharia e Construções.
N9 696.950 - S. A. Calçados Ltda. - Apresente novos exemplaem face do R. 241.293 - Glória na
res excluindo aparelho,: para barbear
Renner.
eis. 38) .
N9 697.016 - Cidade dos Bandei- elétricos (cl. 48), aparelhos geradoN9 686.720 - Caxcavel - Antonio
Alves dos Santos-- eis. 42 - (Inde- rantes Melhoramentos S. A.
res eletro-químicos (cl. 6), enroladoferido em face,do R. 282.410 - CasN9 697.082 - Artifice Artigos Finos res de cabelos elétricos (cl. 48), máscavel - eis. 42
caras contra gases (el. 10), retentode Couro Ltda.
N9 692.687 -.1.001 - Victorino PieN° 69'1.134 - Sul Làtas S. A. Su- res de graxa e óleo (eis. 6-11), recinini - eis. 43 - (Indeferido em lasa.
frigeração doméstica e indl. (serviface do a rt. '16 n9 2 do C.P.I.),
N° 697.140 - Pitusa Ind. e Com. ços), substituindo rádio viarolas por
693.594
Holiday
Ind.
de
149
de Roupas Para Senhoras e Crianças máquinas falantes, preste esclareciProdutos Alimentícios Confiança So- Ltda.
mentos quanto a aparelhos para esciedade Anônima - el. 41. - Incampristas).
N9 697..143 - Avedis Apovian.
deferido em face do R. 297,364
N9 660.239 - Serviços, EquipamenN9 697.168 - Colmeia S. A. Ind.
Holiday para doces em geral, massas
Paulista de Radiadores.
tos e Engenharia Ltda. - Apresente
alimenticiaa pudins, etc.
697.196 - Brascal Ind. e Com. novas vias sem referência à marca
N9 695.102 - Itabira - Campeão deN9Materiais
Para Construções Li- genérica e com artigos precisamencl. 41.
Cora, Ind. de Café Ltda.
te discriminados:
mitada.
- Indeferido Cri face do R. 294.032
N9 697.230 - Textil Berú S. A.
N9 661.060 - Sorciex Soc. Re- Café Itabira.
Idma S.A. Inds. presentativa Comi, de Importação e
Nr 697.252
N9 695.278 - Ribamar - Ribamar
Exportação Ltda. - Apresente noInd. de Produtos Alimentícios Ltda. Plásticas.
N9 697.643 - Loja de Teccidos vos exemplares sem referência à
- ci. 41. - Indeferido em tatee dos
Ltda.
marca genérica discriminando preciRs. 210.811 é 326.384, - RItibantar Arijar
249 697.e44 - Ormaco Organização samente os artigos.
para azeite , farinhas.
Madeireira" e Materiais Para ConsN9 696.806 Pinheirinho - ChurN9 661.308 - Confab - Cia. Narascaria Ltda. - ci. 41, - Indeferi- truções Ltda.
Forjagem de Aço Brasileiro.
N9 697.657 - Ind. e Com. de Ar- cional
do em face do R. 263,269 - Pinhei- Apresente novos exemplares com
tefatos
&
Ferro
'Artefex
Ltda.
ros para mamãe alimentietae.
exclusão de: aparelhos de barbear
N9 697.688 - Repastil Revestimen- elétricos
Es. • 270,811 é 326.384 - Riatinuar
(el. 48), aparelhos geradotos de Pastilhas Ltda.
eletroquimicos (el. 6), enrolaN9 698,189 - Brindex - Brintlee
N9 697.703 - Artefatos de Metais ras
dores -de cabelo (cl. 43), máscaras
RepreeentaçõeS Ltda. - el. $a. - Cecome Ltda.
contra gases (cl. 10), retentores de
Indeferido em face dos p$, pponta697,705
Corin
Com.
ExportaNv
graxa e óleos ('eis. 6 e 11), refrigedos nas buscas.
eão e. Importação.
ração doméstica (serviço), substiN 9 699.410 - Imperadoe - Café
cl, 41. - IndeImperador Ltda.
N9 697,732 - Confecções e Bene- tuindo rádio vitrolas por máquinas
falantes preste esclarecimentos quanferido em face do R. 317,595 ficiamento de Tecidos Ltda.
perador (Para café) •
N9 697.803 -2-.Confecções e Beneil- ta a aparelhos para escamprista).
alv 698.672 - Rudge Ramos - Grã- -a-mento de Tecidos Ltda.
N9" 662.253 - Walter Com. e Refica Rudge Ramos Ltda. - cl. 38.
N9 697.831 - Confecções e Benefi- presentações S.A. - Apresente no- Indeferido'ern Iate do R. 276.965 e •• umento de Tecidos Ltda.
vos exemplares excluindo das eti- "-dee (el, 38).
N9 698.110 - Calçados Terra S.A. quetas a exp ressão "Domina Aten647.595 - Produções A - GeorN9 698.114 - Ind. Madeireira Ce- to' .
Alberto
e
latis
Pentelis Sarghou
tleeia S. A.
N9 662.989 - Milano Moto Peças
Alves Magalhães - el. 32. -- IndeLtda. - Apresente 'novos exemplaCia.
Bandeirantes
698.282
Ne
393.711
-feritin em face do R.
res sem referência à marca generide. Habitação Fepular,
dueão el. 32.
ca, discriminando precisamente os
Infikal
Ind.
de
Fitas
598.314
-No
526.291
Ager
Fábrica
de
N9
artisms.
raatia Ltda.
Móveis Ager Ltda .- el. 40 N9 698.852 - dom. e Ind. de Pa- IV 667.681 - 'Inter= intercaerndeferido em face do B. 271.950.
bin Comi. de Máquinas B. A. Arei-r- re fusos Mago Ieda.
ea° 664.759 - A (aeiret
-:resente novos e:;emplrtros diecriena Glnotti - el. 40. - Indeferido ,P.79 692.869' - Fx.endisão,....São Rafael...A
,iminando as máquinas pedidas..
- Ltda.
•
em face do E. 404.4913.
N9 680.414 - Copacabana - Casa
Mares de Bebidas Ltda. - cia. 41
(Indeferido em face do R. 243.184
0- Copacabana para vinagre).
N9 681.123 - Café Nôvo Oriente 'José da Silva Nunes - cia. 41 - (Indeferido em face do R. 255.592 Café Oriente).
N9 681.2900 - Glacial - Produtos
Stani S.A. Indy. Y Comi. - eis. 41
e-- (Indeferido em face do R. $17.105
Glacial para bombons e chocolates).
N9 682.728 - Cascais - J. Alves
Veríssimo S.A. Com. e Importação
- els. 41 - (Indeferido em face do
R. 250.760 - Cascais para azeite,
etc.).
N9 684.030 - Positiva - Ameno
Behit.cariol & Filhos Ltda. - "is. 42
- Indeferido em face do R. 350.727
- Pes .tiva - eis. 42).
681.758 - Café Moda) - Café
Modèlo Ltda. - eis. 41 - eis. 41 (Indeferido em face do R. 367. r.0 Café Modêle).
N < 684.-4€ - Café Icarahy - A.
Pereira Ia - cvls. 41 - (Indeferi- Café
33e
fere do R..t98
do
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N9 669.771 - Importadora Rous:
sei Ltda. - Apresente novos exclue
piares excluindo da etiqueta os dizeres "pana papier, stark papier, se.
hen sie seçbst", preste eselareCie
mentos quanto à expressão "gente.
gelt".
N9 679.651 - São Paulo Alpargatas 8.A. - Apresente novos exemplares sem referência à marca genérica, discriminando precisamente os
artigos.
N9 673.423 - Antonio Sergio Mendes. - Apresente novos exemplares
em nome de Oriente Filmes do Broa.
sil S.A., conforme consta da etiqueta, esclareça se os artigos que desen
ia proteger são filmes revelados.
N9 691.208 - Robert Ravmond
Kirsch. Discrimine os artigos a
proteger.
N9 691.428 - Salinas Orissal S.A.
- Discrimine os artigos a proteger
e que sejam da classe reivindicações.
N9 692.946 - Metalúrgica Dora.;
Ltda. - Apresente exemplares cora
etiquetas corretas.
N9 603.059 - Cia. Química Ilidi.:
CIL - Apresente novos exemplares
reivindicando como características a
expressão CIL e o conjunto de cores.
Cumpra o Art. 73, bem como
sua inscrição no C.G.C. e cumpra
o Art. 96, § V, do C.P.I.:
N9 631.434 - Biagro-Velsicol Produtos para Agricultura Ltda.
N9 633.581 - Quimikon Ind. e
Com. para Fomento Agro Pecuário
Ltda.
N9 642.955 - Produtos Roche Quía
micos e Farmacêuticos S.A.
N9 644.393 - Laboratório Capivaa
rol Ltda.
N9 645.717 - Agnelo Correia Bera
TOS.
N9

646.883 -.- Gia.
Siderúrgica
Paulista Cosipa.
N9 647.188 - Jorge W. Stepnial:
N9 648.910 - Fertilin Fertilizantes
e Inseticidas Lt da.
N9 650.495 - Plásticos Plavinil
S.A.
N9 663.419 - Quimi-Pan ProdutoS
Químicos Ltda.
N° 644.168 - Nitrosin S.A. Ind.:
e Com. de Produtos Químicos.
N9 556.920 -- Yung Zeng Ind. O
Com. S.A.
Exigências
N9 654.047 - Toyo Rayon Co.
Ltd. - Cumpra o art. 81 do C.P.4:
N9 670.156 - Vidplan S. A.
Cumpra o art. 81 do C.P.I.
N9 684.458 - Unilever Ltd.
Cumpra o art. 81 do C.P.I.
N9 251.780 - CSC International
Inc. - Apresente procuração com
poderes para receber citações judiciais sem citar 'o Decreto-lei.
Republicação: Diretor Geral - Dl=
visões - Serviços e Seções
D.O. de 27 e 28-1-1971
Reconsideração de Despacho
Schmidt Manufacturing Co (no
pedido de restauração de arquivamento do PI 193.712). - Reconsidero o despacho de arquivamento;
para o fim de dar prosseguimento
ao processo.
Privilégios de Invenção Deferidog
Notificação
Ficam notificados os requereria
tes abaixo mtnelonados, para cem"
parecer a êste Departamento, a tini
de efetuarem o pagamento da taxoá
final e da primeira anuidade dentro
do prazo de 60 dias:
N9 169.153 - Aperfeiçoamentos em1
lata de pulverização - Edward Ho=
ward Green.
N9 119.831 - Processo para prepae
rar um material altamente polírner0
linear e composições

polinaerm à Ca:

o
34[- Seguncia-feka a
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NY 190.716 - Paulo Afonso PereiPucci S.A. Artefatos de Borracha
se do mesmo - Eastman K.odak. duçáo do mesmo - General Elee- --,- opoente do t. 167.909.
ra Alemar e Dano Camillo Pereita
tric
Company.
Compa:'iy.
de Alemax - Pague a taxa de depóN9 165.714 - Laminados de fita de. Máquinas Varga S.A. - opoente sito.
N9 10,3.764 - Processo e aparelho
1. 170.586.
para teXturar e encrespar fio fila redução a frio contínuo - .United doIdd.
N9 ps .749 - Indústria Paulista de
e Com. Trorion 8., A. .States Steel Corporation - Defenentaco - Monsanto Corripany
Lustres Ltda.
opoente do t. 197.402.
15.
9
rido
com
exclusão
do
o.c.
n
19.774
Aperfeiçoamento
em
al9
João Walbirg e Hans Widmer Otto Felts de La, Roça. - opoente
procesin para produzir .nuoreto
no pedido de transferência do têrmo
.N9 165.836 - Nova máquina para
t. 153.480.
E. I. Ou Pont de Ne- fuer macarrão - Rubens Lamarca doCompanhia
Indroga rijo
Pelem-tont Industrial n9 196..749.
mours gnd Company - Deferido coro - Deferido com exclusko do p.c. n° Indústria de Perfumes e Artigos de
1 - apresentem nôvo documento
exclusi" o do p. e. n 9 17.
3.
Toucador - opoente lo t. 153.480. de cessão, tendo em vista que no
N9 169.610 - Processo cara a proHatsuta do Brasil S.A. - opoente verso do de fls. 23 conta um substaAperloiçoaxeno
,164.382
•
belecimento de procuração e
em pl intadeiras adubade(rits Pi- ciuçáo d elastemeros de polittreta- do t. 168.864.
na
formadores
de
fibra
Monsanto
2 - provem que o signatário do
etro aacini - Deferido com exclu,
Indústria de Metais Vuicanic S.A. documento de cessão tem poderes paCompany
Deferido
de
acôrdo
com
aão cã) p.c. n9 4.
do t. 162.à54.
ra fazê-lo.
aV 164.671 - Dispositivo distribui o laudo e os p.c. pune:Idos às tis - opoente
Bopp & Reuther do Bra gil Váldoe da suspensões líquidas parti. 53,
Bata Shoe Financial Corporation
vulas e Medidores Ltda. - opoente
euiardente de material fibroso - J
Of Canada Limited - no pedido de
Prorrogue-se
do
t.
162.954.
M. Vith GMBH -- Deferido com
Artemio Orlando
opo- alteraçao de nome do termo númeDannernann Siemsen Loglex & lpa.
exclus'o do p.c. ri9 11.
ro 204.506. (apresente a requerente
ente do t. 172.833.
nema
Moreira
no
pedido
de
prorrI" . . 65.082 - -Nova máquioe para
de fls. 135, o documento comprobarogação
da
MI
pat.
2335
Exigências
pica? ;:orragem - Ja me Estevarn
Lorio da alteração de nome) .
Cia.
Ltda
Com
exBenectUti Si
Smithpac Corporation - no pedido
Exigências
Montecatini Edison SPA no pe4.
clusão do p.c. n9
dido ele transferencia
pat. 57.468, de arquivamento de anotação de
N''
187.523
E.
1.
Du
Pont
de
165.391
-.
Máquina
para
resN9
iViontecatird Ed:son SPA - no pe- transferência do têm° n9 194.418
frianvnto continuo de perfis lami- Nemours and Company - Apresende translerencia da pat. 58.418. (arquive-se o pedido de anotação de
nados especialmente trilhos para es- te novos pontos e novo titulo. Ao dido
Montecatini Edison SPA - ne pe- transferência de fls. 85 em face da
trada de ferro - Go.iniarstveraly reivindicado somente a processo e dido
de transperência ela patente petição de fls. 129) .
Souzr y institute Po Proektirovaniu não o uso da fibra.
União Industrial de Fabricantes de
- N9 188.040 - Sandoà Patents Ltd 59.634.
Meta ulurgicheskich Zavodov.
Montecatini Edison SPA - no pe- ompressores S.A. Unifrio e Emprê- 1 - cumprir o. p.c. ri° 1 e espe- dido
6
Com exclusão do p.c.
sa
tigricola Industrial Fluminense
de transferência da pat. 62.620.
cificação do radical Z, devendo êste
Montecatim Edison S.PA - no pe- 0.A. - no pedido de contrato de exN9 166.434 - Composições ignifi- radical poder representa r átomo de
eadas ã base de copolímeros de etile- eloro e não de cloreto corao consta dido de transferência da pat. 65.834. ploraçao da pat. 66.544 (provem as
requerentes de fls. 45 e 57 que os
no re;iculados - Compagnie Fran- no dito ponto.
Montecatini Ectisoli SP.).3 6 no pe- signatários de fls. 51 e 55 tinham poçaise Thomson Houston. - Com exIV 188.715 - Deere Company -- dido de transierencia da pat. 67.657. deres para apresentar as soe.).
clusã ) do p.-c. n9 5.
Mon.ecatini Edison SPA -- no peN91 167.777 - Processo de fa,bri- Cumprir no ponto 4 a repetição de dido de transferência da pat. 68.927
Borg Warner Cdrporation - no pecaçac de corantes - Sandoz Paten- painel transversal-. - Corrigir o p.
:Montecatini Edison S.P.A. - no dido de reconstituição da pat. númec.
8
de
maneira
tal,
que•sümente
ts Ltd.
pedido de transferência da patente ro 78.752 -- (autorizado) .
N9 168.337 - congelador para ma- seja reivindicado matéria nova, que n9 69.066.
N9 188.038 - Stewart Warner Cornão
conste
nos
pontos
anteriores.
teria É especialmente para congelar
poration - 1) modifique o título paMontecatini
Edison
S.P.A.
no
barras de sorvetes - Moeinaga NyX' 131.664 - Pedro reequena Gode transferência, da patente ra: Aperfeiçoamento em Apermentagyo Kabushiki Kaisha. - Deferido mez e Bernardo Octavio Paludo - pedido
dos de Calor. - 2) harmonize os
72.614.
n9
9
7.
com exclusão do p.c. n
Fica sem efeito a publicação de fls.
Montecatini Edison S.P.A. - no pontos carc. com o novo titulo. ,168.420
Nova
máquina
para
N9
2-70 por se tratar de exigência pa- pedido de transferência da patente .3) os pontos 9 e 15 devem ser harbate amendoin - Denshiro Seita. ra o Sr. Opoente.
monizados com. o titulo. - 4) os
n9 80.721.
Cm exclusão do p.c. n9 3.
N. 196.939 F. Hoffmann La
Montecatini Edison S.P .A. - no pontos 16 e 17 devem ser retirado
N 168.488 - Dispositivo para Boche & Soeiete Anonyme - Pague pedido
de transferência da patente por não de acordo com o Código.
ache tar tiras de metal - Natalis H a taxa relativa à pat. 18.103.
N9 188.816 - Eastman Kodak Comn9 81.852,
Pola .kowski - Deferido com excluMontecatini Edison S.P.A. - no pany - cumpra as exigências técniN9 188.052 - Kanegatuchl Boseal
são do p.c. n9 13.
constantes de correção do relaKabushiki Kaisha e Snia. Viscosa pedido de transferência da patente cas
tório e seções de português.
N 168.958 - Processo para pre- Societa Nazionale Industria Aplica- n9 82.946.
N9 207.259 - Porcelana Real S.A.
pare r eolitos - Universal 011 Coin- zioni Viscosa S p A Cumpra a
Montecatini Edison S.P.A. - no
pan - Deferido com exclusáo do exigência técnica.
pedido de , transferência do têrmo - apresente o original da carta de
fls. 13-18.
p.c. n9 22.
r19 106.049.
N9 188.585 - ACF industries InN 169.026 - Dispositivo acionadoi
Montecatini Edison S.P.A. - no
Diversos
corporatecl
Apresente
documento
de 'lute de batoque - United States
pedido de transferência do têrmo
Eastman
Kodak
Company - titude
cessão.
Stet 1 Corporation - Deferido coro
n9 106.105.
N9 198.348 - G. D. Societa In • Montecatini Edison S.P.A. - no lar da patente n9 59.425 (uma vez
eXc usão do p.c. n 9 3.
N' 169.259 - Forno oara produção ..9ccomandita Semplice Di Enzo Se- pedido de transferência do têrmo comprovado o pagamento das anuidades 29 a 159 , deve ser feita nova pude netais e ligas sob' pre-redução ragnoli e Arosto Ser agnoli - Apre- n.9 107.209.
das matérias primas - Elektroxe- sente declaração do inventor.
Monte catini Edison S.P.A. - no olicação retificando a publicação de
relacionada na portaria 42-70
nos i AIS.
N9 198.351 - G D Societa In Acco- pedido de transferência do têrmo cadica,
de 13-11-70 salvaguardando os direi, 169.322 - Dispositivo de trans mandita Semplice Di Enzo Seragnoli rie 128.736.
tos de uso legal da patente.
mi, são para máquinas colheiteiras e Ariosto Seragnoli. - Cumpra a
Montecatini Edison S.P.A. - no
Roque Vassalli - Deferido com exigência técnica.
Arquivados por falta de pagamento
pedido
de
transferência
do
têrmo
exc .usão do p.c. 119 3.
N9 199.159 - J. R. Gelgy S. A. IV 131.006.
da taxa final
1. 9 170.782 - Processo para lazer - Apresente a autorizaçãd do invenMontecatini Edison S.P.A. - no
140.769
- José Paioletti.
N9
art.gos de espuma le borracha de tor e procuração.
pedido de transferência do têrmo
N9 145.812 - General Electric
N9 199.733 - Peltzer & Fils S.A. n ? 135.131.
célilas abertas - Uniroayl Inc. -Company.
Dei'erido com exclusão da p.e. n 9 16. - Complete a taxa da pat. 42.905
MOntecatini Edison S.P.A. - no
N9 155.929 - N. V. Philipsgloeilama, 170.996 - Processo e equipa- - Cr$ 15,00.
pedido de transferência do etêrrno penfabrieken.
m( ntos para a recuperação de ren9
138.446.
Oposição
N9 157.016 - Allmanna Svenska
fui'n de poli-estirol - Otto Metzler
Montecatini Edison S.P.A. - no
Metalgráfica Rojek S.A. - opoen- pedido de transferência do têrmo Elektriska Aktiebolaget.
- Deferido com exclusão do p.
do t. 157.323.
N9 157.137 - Ind. e Com. M. SuW 6.
n9 141.275,
Companhia Vidraria Santa Marina
Processo para a pre172.267
zuki & Irmãos Ltda.
MontecatIni
Edison
S.P.A.
no
opoente
do
têrmo
157.323.
paaação de uma nova poliamida -- N9 157.028 - Morten Lassen NielDa Pont de Nemours and -Metalúrgica Heleny S.A. Ind. e pedido de transferência do tênia° sen. E.
n9
145.049.
Com.
opoente
do
t.
157.323.
Cc,mpany
N9 138.679. - Allied Chemical Cor.Montecatini Edison S.P.A. - no poration.
NT9 172.672 - Aperfeiçoamentos iiiIrmãos
Daud
&
Cia.
Ltda.
opopedido de transferência do têrmo
tr em fornos para vidro des- ente do t. 177.536.
• Arqu ivamentos de Processos
n9 145.492.
tinado a fabricação de esferas Volkswagen
do
Brasil
Ind.
e
Com.
Montecatini Edison S:P.A. - no
Fdancisco Ferraz Borges e Vicente de Automóveis S.A. - opoente do
- Standard Oil CompaN9
pedido de transferência do têrmo ny - 188.968
Siaueira. - Deferido com exclusão t. 177.536.
arquivado per não ter pago os
n9 151.945.
dr? p.c• n9 4.
21
p.
extras
da
pet. 44.811-67.
Zivi S.A. Cutelaria - opoente do
Montecatini Edison S.P.A. - no
N9 171.476 - Robert Boothe Miller
N9 173.405 - Aparelho para a ino- t. 199.968.
.pedido de transferência do têemo - arquivado
por não ter cumprido a
Indústrias Villares S.A. - opoen- n9 175.309.
a1lação de chumbo nos aços com distécnica.
positivo de eliminação dos gases ge- te do t. 159.508.
Montecatini Edison S.P.A. - no exigência,
N9 156.972 - Peratorp ..AB - arElevadores Sur S.A. Ind. e Com. pedidc de transferência da patente
rdclos e meios para o transporte e
quivado em face do perecer técnico.
Movimentação do conjunto - M. - opoente do t. 159.508.
n9 56.677.
N9 195.955 - Societe Anonyme des
Erini Metalúrgica e Liberto
Fábrica de Tecidos Tatuape
Apresente o peticionário acima o
Chausson - arquivado por
S nti - Deferido com exclusão do - opoente do t. 162.074.
seguinte: apresente junto a patente Usines
não ter pego a taxa de depósito.
pc. n9 4.
56.677,
a
tradução
do
documento
n9
Amortex S.A. Ind. e Com. de
N9 196.760 - Companhia Itajulo
jN9 153.825 - Processo para a pre- Amortecedores e Congêneres - opo- exarado em idioma italiano de fls. 51
de Máquinas e Veículos L arquivado
52 daquela patente.
paração de ésteres arilleos de ácidos ente do t. 166.528.
por não ter apresentado autorização
(arboxilicos - Chemische Werke
do itiventor e cão ter p eao a taxa dc
Witten GMBH - Deferido de acôtdepósito.
do com o laudo técnico
Arquivem-se os pi ocessos.
- 110JE: Cr4i 0,30
r N9 157.247 - Aperfeiçaomen to em
MEU?
1)0
NullE110
DIS
1,rusutn orgrânico e processo de era-

