o

8

'f4, k*/

d

11
1

"s1"

R ti LICA FEIDERATINtii
e

ANO XXIX -- N9 31

SEÇÃO
CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FURA, 15 DE FEVEREIRO DE 1971
...••••n••nn•=,...

INSTITUTO NACIONAL
IDA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PORTARIA N9 014 DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1971
O Presidente, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
usando das suas atribuicUs;
Considerando o disposto no Capitulo IV, do Titulo ,I, do Código
da Propriedade Industrial;
Considerando a necessidade de
melhor diseiplinar a apresentação
à* dos spedidos de privilégios, jd regulada pela portaria do DNPI,
n9 41, 'de 10 de novembro de 1970;
Resolve determinar:
1. O pedido de privilégio deve bonter:
1.1 requerimento;
1.2 relatório descritivo;
1.3 reivindicações;
1.4 desenho (s), se necessário;
1.5 resumo.
2. O requerimento deve:
2.1 indicar nome, qualificação, enderêço completo do interessado e de
seu procurador, se houver;
2.2 referir-se a uma única invenção;
2.2.1 considera-se também uma
única invenção a composta por várias partes de tal forma interligadas
que constituam um único conceito inyentieio.
2.3 indicar a natureza de privilégio
pretendido;
2.4 indicar "o título explicativo:
2.5 indicar a reivindicação de prioridade, se fôr o caso;
2.6 indicar local e data;
2.7 ser assinado pelo interessado
ou por seu procurador.
3. O relatório descritivo deve:
3.1 ser escrito em português;
3.2 indicar o titulo, a natureza e a
finalidade da invenção, exemplificando quando adequado;
3.3 indicar o estado da técnica anterior que, segundo o depositante, pode ser considerado útil para a compreensão e o exame técnico da invenção, citando, sempre que possível, os documentos pertinentes ou conhecidos sôbre a matéria, de maneira
a ressaltar nitidamente a novidade
da invenção, a solução visada e os
efeitos de seu uso, emprego ou a plicação;
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3.4 descrever a invenção de maneira clara, concisa e precisa, de modo
a permitir que um técnico no assuntto possa realizá-la;
3.5 indicar o objeto da invenção e
sua suscetibilidade industrial, explicando o princípio e a maneira de
aplicar a invenção, para distinguí-la
das demais, com vistas a permitir a
qualquer pessoa competente na matéria, empregando o meio indicado,
obter o produto ou o resultado;
3.6 quando se tratar de aperfeiçoamento, distinguir nitidamente o
que é nôvo e limitar-se a descrever
as partes;
3.7 descrever detalhadamente os
desenhos, quando houver, fazendo referência aos números respectivos;
3.8 ser assinado pelo interessado
ou por seu procurador.
4. As reivindicações devem:
4.1 ser numeradas 'seguidamente;
4.2 guardar dependência lógica e
coordenação entre si;
4.3 definir clara e concisamente
tantos quantos forem os detalhes a
protger com o privilégio, sempre
fundamentadas no relatório descritivo;
4.4 conter, cada uma, a expressão
"caracterizado por" que precederá a
descrição objetiva do detalhe a proteger;
4.4.1 a descrição anterior à ex15ressão "caracterizado por" fixa a
coisa conhecida.
4.4.2 o que se seguir à expressão
"caracterizado por" constituirá a particularidade genuína da invenção, isto é, a matéria sôbre a qual se estabelecerá o direito do inventor.
6. Os-desenhos, como tal considerados também os diagramas e esquemas, devem:
_ 6.1 não comportar legendas, salvo
palavras isoladas, tais como: água,
vapor, aberto, fechado, corte "AA",
etc;
5.2 ser executados com traços firmes, pretos, uniforme e sem côres;
• 5.3 trazer os cortes indicados por
hachuras obliquas que permitam a
leitura fácil dos números de referência e -das linhas diretrizes;
5.4 ser feitos de moda eue a escala e a clareza de sua execução gráfica rermitá rn i1iI reproduç6o fotográfica, co--n '3, onde se
possam distinguir os detalhes; •

5.5 mesma em uma só fôlha, abre. sentar as figuras, cada ume; nitidamente separada da outra;
5.6 manter a mesma escala com relação a cada figura, salvo quando a
utilizaçac de proporção diferente fôr
indispensável à sua compreensão;
5.7. independentemente da numeração das fôlhas, trazer numeradas seguidamente, em algarismos arábicos,
as figuras componentes,
5.8 conter as mesmas referência,s
numéricas feitas, no relatório;
a
5.9 ser feitos, sem Unhas que os
es
delimitem, conservando as seguint
margens inteiramente virgens;
- superior. - 2,5 em -•
- esquerda - 2,5 arn
- direita - 1,5 em
a
- inferior - 1,0 cria
5.10 conter do lado direito, na parte inferior da área utilizável, a assinatura do inventor ou do seu procurador, não sendo admitida qualquer rubrica (mesmo do desenhista,
timbre ou menção.
6. O resumo deve:
6.1 ser uma síntese do .que foi exposto no relatório e nos desenhos;
6.2 especificar o setor técnico a que
pertence a invenção;
6.3 ser redigido em fôlha à parte
e de forma a permitir uma nítida
compreensão do problema técnica da
essência da soloção desse problema e
das aplicações principais da invençã.c;
6.4 indicar, quando fôr o caso, a
radmula química que dentre tadas as
fórmulas constantes do pedido, melhor caracterim a invenção;
8.5 ser tão 301'..:ÀV:.; e consiso quan
to possível, preferivelmente de 50 n
20a palavras, para que sirva de :ns
frumento útil à pesquisa, busca e
classificação;
6.0 omitir declarações referentes
aia méritos ou ao valor alegados da
ins:enção.
. 7. Condições Gerais:
. 7.1 o requerimento, o eelatório descritivo, as- reivindicações e o tesumo
devem ser datilagra fados ou unpressos, com espaços entrelinhas de um
e meio, não podendo- anresentar emendas, rasuras nu •.intrelint ias, nem con.^r. timbres, , etre! res, sinais nu indi-!ar:èr-; de .qut-n;rr :natureza estranhos à invenção, sendo permitido,

quando necessário, que as fórnmiaS
químicas ou matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas;
7.2 o relatório, reivindicações, de.
senhos e resumo devem ser apresen.
tados em 3 vias e de maneira a poderem ser reproduzidos, ern número
indeterminado de exemplares. , direi emente por fotografia, "off-ser, microfilme ou processo eletroste ice?,
sendo obrigatório o uso de tinta preta ou azul indelével;
7.3 nenhuma Rilha deve estar
amassada, rasgada ou dobrada e só
pode ser utilizada em urn dos lados;
7.4 o papel deve ser flexível, forte,
branco, liso, não brilhante e ter as
dimensões de 29,7x21 em (modêla
A-4),
7.5 as fôlhas que contêm o relatório a. as reivindicações devem ter
as seguintes margens, inteiramente
virgens, quando do depósito'
- superior da 19 fôlha
Mínima 8 cm - Máxima 9 cm.
- superior das demais fôlhas Mínima 2 em - Máxima 4 em.
- da esquerda - 'Mínima 2,5 em
- Máxima 4 em.
- da direita - Mínima 2 cm Máxima 3 cm.
- inferior - Mínima 2 em - Máxima 3 cm.
7.6 as fôlhas devem ser numeradas
consecutivamente com algarismos arábicos que devem ser inscritos no meio
da parte superior de cada fôlha, respeitada a margem;
7.7 cada fôlha do relatório e das
reivindicações terá- suas linhas numeradas, de 5 em 5 sucepsivamente, à
direita da margem da esquerda;
7.8 a altura dos números e letras
maiúsculas não deve ser infericr a
0,21 cm, exceto nos desenhos, onde
não deve ser inferior a 0,32 em.
8. Vigência
A presente portaria entra em via
gor no dia 15 de março de 1971, data
em que ficará automaticamente revogada a portaria n9 41, de 10 de novembro de 19701 - Thomaz Thedim
Lobo - Presidente.
EXPEDIENTE DO SENHOR
MINISTRO
Em 9 de fevereiro de 1971
Recursos interpostos
Imperial Chemica-1 industries Linda
ted (no recurso extraordinário inter.
posto ao deferimento da marca ICISA
- 'fêrmo 4 9 546.190) . - Denego
provimento ao recurso extraordinário
Industries Lima.
ted (no recurso extiaordinário inter.
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1) . O expediente das reparMet

püb icas, destinado à publicwpão,

será recebido na Seção de Comunicacões até às 17 horas O atendimnto do público pela Seção de
Redxção será de 12 às 18 horas.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO

DE IMPRENSA

NACIONAL

DIRETOR-GERAL

2), Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
devi lamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
VEM DA DRÇÃO ort ReowçÃo
' espGço dois, em papel acetinado CHCPD DO oaraviço DE PUBLICAÇÕCD
ou Gpergaminhado, medindo 22x33
pLORIANO GUIMARÃES
cent í metros, sem emendas _ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
suras que dificultem a sua compreensão, em especial quando conCoIÁRIO OFICIAL
eive? em tabelas.
SEÇÃO til
Se -ão admitidas cópias em tinta
'beça° da publIcIdaer• do expadiant• do Dapartamonto
préti e indelével, a critério do
Nacional do dropriadad• Industriai do Minletirle
D 1 N.
da Inch:Oiti-Ia • do Comércio
3) 1 As reclamações pertinentes
ID1DrE66C das oficinas do Departamento de imprensa Nacional
d inctéria retribuída, nos casos de
BRASILIA
êrro ou omissão, seê .ão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseASSINATURAS
qiien!-e 4 publicação.
4) l As assinaturas serão temadas 'n.o D I .N O transporte por
via e éreo será contratado separadant( nte com a Delegacia da Emprèsci Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
se etcarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
.0.1.-7 Neste caso, o assinante dirigir4 ao D 1 N o pedido de assinatu-a e o pagamento do valor
corre pondente, na forma do item
segui ate.
F

5) A remessa de valõres para
assimtura, que será acompanhada
de e •clarecimentos quanto à sua
apliOção, será feita semente por

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 Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Braglia.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegaèia 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 poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semestre •.•••••••._". Cr$ 30,00 Semestre •
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
ou anual. O prazo das
Ano
Cr$ 60,00 Ano •••n * *** • ••• •• • Cr$ 45,00 semestral
•
assinaturas para o Exterior é sóExterior
mente anual e não haverá transExterior
porte por via aérea.
Ano Lik•••••••••••••••• Cr$ 65,001Ano ***** • • • e_•,•_•_•••_1•2•_• Cr$ 50,00
9) A renovação cleverd ser soPORTE AEREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17.00 1 Semestrat Cr$ 102,00 t Anual •.. Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NÚMERO A VULSO
aviso-prévio
— O preço do número avulso figura na ultima pagina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos ds edições dos órgãos ofi— O preço do exemplar atrasado cera acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, Os assinantes deverão solictto do mesmo ano, e da Cr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
REPARTIOES ft PARTICULARES

FUNCIONARIOS

posto a ) aeferimento da marca ICISA cho que deferiu a pat. PI n9 84354).
Etem, Etablis.sement de Techniques
— Têrtno n9 191) . — Denego provi- -- Indefiro o pedido de reconsideração. Modernes (no pedido de reconsideradespacho que desarquivou a
Mento "ao recurso Extraordinário inDemag Aktiengese'llschaft (no pe- ção do
terpostx,.
PI Tèrmo n9 11.627). — Indedido de reconsideração do despacho pat.
firo o pedido de reconsideração e
deferiu a pat. 1. Termo núme- mantenho
o despacho de arquivaEXPEDIENTE SR. PRESIDENTE que
ro
"103.425)
.
—
Indefiro
o
pedido
de
I,
mento.
reconsideração,
aditado
às fls. 25, e
Ind. de Plástico Reforçado Glaapac mantenho o despacho corcssi .,o n--Jose Manuel Garcia (no pedido de
Ltda. no pedido de preferência da blicado no D. O. (Seção III), de 1 de reconsideração do despacho que arpat. NI — Têrmo n9 216.470). — fevereiro de 1962.
quivou a pat. PI Têrmo n9 191.628).
Em fac,e dos pareceres de fls. 24 e
I — Indefiro o pedido de reconsideração
27, defiro o pedido de preferência.
Goldsom Ind. de Móveis Acasticos e mantenho o despacho de arquivaFernando Freire de Morais (no pe- Ltda. (no pedido de reconsideração mento.
do
despacho que indeferiu a pat. MI
dido d( preferência da marca ....
Standard Electrica S. A. (no pe2VIINITIC — Termo n9 '119.542). — Têrmo n9 116.647) . — Indefiro o pe- dido de reconsideração do despacho
dido
de
reconsideração
e,
em
conseEm fitc'? do parecer da Secretaria de
que arquivou a pat. PI Urino núMarcas, a fls. 24, indefiro o pedido qüência, mantenho o despacho dene- mero 194.5161. — Indefiro o pedido
de prel crência formulado por Fer- gatório, de fls. 11 v., publicado no de reconsideração e mantenho o desnando l'reire de Morais, a fls. 19, que D. O. (Seção III), de 2-2-62.
pacjw de arquivamento.
não é n'iais parte interessada no proCia. Aymoré Representações e Adm.
Chemische Werke Witten (no peCesso. I
dido de reconsideração do despacho (no pedido de reconsideração do desPredil 1 De Lucca S. A. (no pedido que indeferiu a pat. PI Têrmo nú- pacho que deferiu a marca CASA AYde pref.lrência da marca DL — Ur- mero 159.829) . — Indefiro o pedido MORE, Registro n9 253.027) . — Em
Mo n9 )27.399) . — Em face do pa- de reconsideração e mantenho o des- face dos pareceres e dos documenrecer chi fls. 35, e dos elementos que pacho denegatório, publicado no D. O. tos que instruem o processo, não conheço do pedido de reconsideração.
instruirtm o pedido de fls. 14-17, de- (Seção III), de 16-6-70.
firo o pedido de preferência, nos tês- Farbwerke Hoechst Aktiengesells-- 2. Notifique-se a requerente para
a transf, do presente reMos do art. 152 do CPI.
chaft Vormals Meister Lucius & Bru- promover
gistro para o seu nome, se assim O
SW Adustries Inc. (ri* pedido de ning (no pedido de reconsideração do desejar.
preferêntia da marca STONITE — despacho que indeferiu a pat. PI Carbex más. Reunidas S. A. (tiTérmo :19 874.439) . — Defiro o pe- Térmo n9 162.222) . — Indefiro o pe- tular do Registro n9 311.404). — A
dido de preferência, nos térmos do dido de reconsideração e mantenho vista do que consta a fls. 41, de acôro despacho denegatório, publicado no do com o art. 146. do Decreto-lei núart. 152i, do CPI.
D. O. (Seção III), de 11-5-70.
mero 1.005, de 21-10-69, reconsidero
Canecao S: A. Promoções e Restaurantes Musicados (no pedida' de, Stressed Structure, Inc. (no pedi- "ex officio", o despacho de fls. 39,
para o fim de arquivar as petiç5es
do
de
reconsideração
do
despacho
que
Preferência da numa BAILE DA.
deferiu a pat. PI Têm° n9 167.317). de fls. 36, e 40. — 2. Notifique-se,
PESADA — Têm° n9 936.462).
— Indefiro o pedido de reconsideração por carta, o titular do registro para
Viação! Itapemirim S. A. (no pe- e mantenho o despacho de arquiva- 'requerer, se quiser, o que fôr 00 seu
loido de 1 preferência da marca VIA- mento.
interésse.
ÃO IT.I.PEMIR,IM — Térmo numeFarbwerke Hoechst AktiengesellsCia. Ayniore Representações e Adm.
883.634) . — Defiro o pedido de
chaft Vormais Meister Lucius & Bru- (no pedido de' reconsideração do des. referênia.
ning (no pedido de reconsideração do pacho que deferiu a marca AYMORÉ
despacho que indeferiu a pat. PI 09 351415). — Em face dos- pareceres
Reccn.sideraçã o de Despacho
Térmo n9 172.917) . — Indefiro o pe- e dos documentos que instruem o
Gunewa Aparelhos e Equipamentos dido de reconsideração e mantenho p2cces.so, não conheço do pedido de
eletrônicktos Ltda. (no pedido de re- o despacho denegatorio, publicado no
, -;(o de fls. 19. — 2. Notonsidere,ção "ex offic10" do despa- .0. Q. (Seção III), de 16-6-70.
tifique-se a iequerente paia promo-

ver a transf. dq presente registro
para o seu nome, se assim o desejar.
Expresso Mauá Transportes Ltda.
(no pedido de reconsideração do despacho que deferiu a marca =ROMEL MAUA — Térmo n9 328.292).
— De acôrdo com os pateceres.
Diversos
Societe D'Exploitations Chimiques
et Pharmaceutiques Seceph S. A.
(Sceiete Anonyme) (titular do Registro n9 227.109) . — Declaro a caducidade do presente registro.
Distribuidora de Bebidas Guarei Limitada (titular do Registro número
248.352) . — Declaro a caducidade do
presente registro.
Maison L. Frere S. A. — Titular
do registro 272.905 — Declaro a Caducidade do presente registro.
Joubert Gonçalves do Valle — titular do registro 281.820 -- Declaro
a Caducidade do presente registro.
Comércio de Balanças e Máquinas
S .A. Cobama — no pedido de caducidade da marca Cobrasma número 286.222 — Em face dos pareceres
e dos elementos que instruem o processo, indefero o pedido de caducidade.
Aktiebolaget Ferrosan — titular do
registro 305-777 — Declaro a caducidade do presente registro.
Sociedade de Produtos Farmacêuticos Profar Ltda. — titular do registro 341)792 — Declaro a caducidade do presente registro.
Armando de Oliveira Costa — titular do registro 343.888 — Declaro a
caducidade do presente registro.
Bernardo Guertzenstein — titular
do registro 357.283 — Declaro a caducidade do presente registro.
Ind. e Gom. Ting Ltda. — no pedido de CP `',, ^ de da marca L &
M. regir' r "31.831 — Em toca dos
pareceres dos .documentos que ins-
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rtl.gos a mente todos os artigos
truem o processo e da prova produ- r. s diseri4 .nanelo tOd
proteger) . No 693.553
J. 8,z P. Coats Lind.
1n19 688.759 - Lebron - Engenha- 'eéd.
zida pela titular do reglstro, inClefirc proteger.
Ltda. - (Apresent,..- novos exenlo pedido * de caducidade.
1\19683381 - Construtora Miam) ria
piares discriminando todos os artigos No 693.554 - J. gz P. CoaisS !And.
Omege Indústrias Metalúrgicos Ltda -- Apresente novos exemplares a proteger e sem referência, à marca ted.
Ltda. no pedido de cancelamento do devidamente assinados e discriminan- genérica) .
No ,693.921
Hanson Scale Co.
registro 260.999 --- Defiro o pedido de- do todos os artigos a proteger.
N9
696.256
"Querida'
IndúsNo
694.685 - Chicago Lock Co.
terminando o cancelamento do pre- N9 683.399 - Promisa importação e Exportação de Produtos Mine- tria e Comércio de Confecções Ltda. No 696 271 - The Lincoln Electrio
sente registro.
Apresente novos exemplares dis- Company.
Benedito Godinho no pedido de ais S. A. -- Apresente novos exem- -criminando
os artigos a proteger',.
caducidade da marca Primavera do plares discriminando os minérids •
NO 689.175 - S. A. Cotonifio
Brasil n9 297.137 -- Em face dos pa- N9 688.436 - Confecções Alia Li- Gávea.
Exigências
receres de fls. 31-31v., e tendo em mitada - Apresente novos exempla- proteger) -. (Discrimine or artigos, a
•
vista que o clichê apresentado com a res discriminando todos os artigos a
Prornidel titular do Registro núNO 696.391 - "Sergal" Laminação mero 254.114 - (Apresente nova
replica de fls. 26-28 não e - mais o proteger.
que foi objeto de registro, é, por ,.ar- No 688.453 - São Paulo Alpargatas de -Aço Ltda. - (Discrimine todos os procuração com podères para recetro lado, considerando o que dispõem .A. - Apresente novos exempla- artigos) .
ber citações judiciais, sem citar ..
os arts. 196. e 122 do CPI defiro o S
Decreto-lei.
N9
696.396
"Sergal"
Laminação
res
discriminando
precisamente
todos
edido de fls. 18-19, declarando a ca- os artigos a proteger.
de Aço Ltda. - (Discrimine todos os N9 519.693 - ESB Incorporated.
ducidade do presente registro.
- (Cumpra o disposto no art. 162 artigos a proteger) .
N9
688.458
São
Paulo
AlpargaCyanamid Química do Brasil Ltda: tas S. A. - "(Apresente novos exem- Apresente prova do país de origem e do C .P ) .
- no pedido de caducidade do regis- plares sem referência à masca geNo 520.264 - Mitsubishi Rayon
tro 313.172 marca Power - registro nérica e discriminando os artigos a
procuração
Co. Ltd. - (Cumpra o disposto no
313.173 marca Power Defiro o pe= proteger) .
do C .P . I . ) .
dido de fls. 7-12, declarando, em con- , NO 688.468 São Paulo Alparga- No 637.220 - Mitsubishi Rayon Co. art.No162
601.227 - Nippon Rild Co.
sequência, a caducidade do presente tas S. A. - (Apresente novos exem- Limited.
Ltd. - (Apresente a prova do pais
registro.
plares Sem referência à marca ge- N9 640.430
de origem, novos exemplares discri"Sminence"
Société
nérica e discriminando os artigos a Anonyme.
minando os artigos e nova procuraArtez Westerley Produtos de Beleza proteger)
.
ção nos têrmbos do art. 161 do CódiS, A, - titular do reg. 406.858 - 1.
No 684.314 - The Kendail Com- go) .
Chamo à ordem o processo -- 2. A N9 6,88.470 - São Paulo Algarga- pany.
marca transferida pelo requerente tas- S: A. - ) Apresente novos exem, N o 474.757 - Badische Ailin &
nao e aquela cujo registro foi reque- plares sem referência à marca gené- N9 684.406 - Société Rhodiaceta. Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
rido. - 3. A vista do expôsto anulo rica)
- Apresente a prova de que a marca
o processo a partir de fls. • 10. inclu- No 688.478 - São Paulo Alparga- No 684.407 -= Société Rhodiaceta. está em vigor no pais de origem,
tas S.- A. - (Apresente novos exemsive.
n9 687.207 -- The Carborundusn procuração de acôrdo com o disposplares sem referência à marca ge- Company.
to no art. 162 do Código e declare
Antero de Abreu Faria - - no pedido nérica e ',discriminando as substânqual o número do pedido de transN9 688.265 - Moulinage et Retor- ferência) .
de caducidade do registro 362.132 - cias a proteger) .
marca Astúrias - indefiro o pedido NO 688.482 - São Paulo Alparga- derie de Chavanoz.
No 414.651 - Badische Anilin
oe caducidade.
tas S. A. - (Apresente novos exem- No 688.615 - Japan Exlan Compa- Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
Patente que caiu em domínio pnblico plares sem referência à marca ge- ny Limited.
- (Apresente a prova de que a
marca está em vigor no pais de orie que ficou para retificar em 1-2-71 nérica e discriminando os artefatos) .
689.164
Rodi
84
Wienenberger
No
gem, procuração de acôrdo com o
N9 74479 - Dispositivo aplicável N9 688.590 - Albra S. A. Indúsart. 162 do Código e declare o núem semi-tiailer para facilitar as ope- tria e Comércio de Tecidos - (Apre- Aktiengesellschaft.
r. rações de carga e descarga - sente novos exemplares sem referên- No 697.550 & P. Coats Limi- mero do processo de transferência) s.
Pruehauf T eller S. A. Indústria e cia à marca genérica e discriminan- ted.
No 69.2589 - Farbenfabriken Bayer
do
os
artigos
a
proteger)
.
Coméréio.
No 693.551 --- J. & P. Coats Lirni- Aktiengesellschaft. - ) Apresente a
No 688.610 - Edificadora Arco ted
prova do pais de origem, procuração
Azul Ltda. - (Apresente novos No 693.552 - J. 8z P. Coats Limi- de acôrdo com o disposto no artigo
DIVISAO DE MARCAS
exemplares discriminando, precisa- ted.
162 do Código e novos evemplares
sem referência. à marca genérica) .
Expelliente de 4 de fevereiro
• No 663.641 - Fuji Photo Film Co.,
Cumpra o artigo 73 e sua Inscrição'
Ltd. - (Cumpra os, arts. 81 e 162
do C .P ) .
110 C.G .0 .
United States Rubber Company
Titular do Registro n 0 305.6'74. N9 687.652 - Materiais de Constru(Apresente procuração com podêres
ção Centenário Ltda. - Apresente
para receber citações judiciais, sem
novos exemplares discriminando os
citar o Decreto-lei) .
artigos a proteger
N9 688.617 - Japan Exlan ComN9 695.503 - Precisa - Participapany Limited. - (Apresente novos
ções, Engenharia, Indústria e Comérexemplares sem referência à marca
cio S. A. Preste esclarecimento,
ATO COMPLEMENTAR N9 5. DE 29-4-1970
genérica e, discriminando os artigos.
tendo em vista a divergência no
Apresente a prova do pais de orinome da requerente na petição sinigem. Jinste nnvs, procurador de acôrcial e nos exemplares.
do com o disposto no art. 162 do
código) .
N9 688.113 - Mineração- Ouro BraDIVULGAÇÃO N9 1.14Z
sileiro S. A. - Our brás - DiscriN9 695.898 - Banna-Barbera Promine os menérios em novos exemplaductions, Inc. - (Apresente a prores.
va do pais de origem, nova procuração de acôrdo com o disposto no
N9 688.127 - Laffitte dehanéus Liart. 165 do Código e novos exerns
mitada - Apresente novos exemplapiares discriminando os artigos) .
res sem refefència a marca genérica
N9 695.978 - Veb Farbenfabrik
e discriminando todos os artigos a
Woiten - (Apresente a prova_do
PREÇO:'
Cr$
1.50
proteger.
pais de origem, procuração de acôrN9 688.128 - Laffitte Chapcns Lido com o art. 162 do C.P.I. e novos
mitada - Apresente novos exemplaexemplares discriminando os artires sem referência a marca genérica.
gos.
N9 688.140 - Aglatex Modas Ltda.
N9 695.982" - Veb Farbenfabrik
Wolfen - (Apresente a prova do
A Venda:
- Apresente novos exemplares dispais de origem, procuração de acôreriminsrd os artigos a proteger.
do com o disposto no art. 162 do
Na GuanahNra
N9 688.191 - Icesa - Industrial de
Código e novos exemplares discrimiCaldeiras e Equipamentos 8. A. nando os artigos) .
g eção 'de Vendas: Av. Rodriques Alves, /1
Apresente- novos exemplares sem referem:ia a marca genérica e discriN9 684.313 - The Kendall ComAgência I: Ministério da Fazenda
pany - (Apresente a prova do paia
minando os artigos a proteger
de origem, procuração de acôrdo com
N9 688.311 -. Finturas Maj r Ltda.'
o disposto • no art. 162 rio Código e
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Posta
-Apresente novos exemplares discrinovos exemplares discriminando os
•
minando o mater ial a proteger.
artefatos).
Em Brasília
N9 682.212 - Soliban Comercio
N9 695. g02 - Hanna-Barbei s Pres,
de Roupas e Representações Ltda. Na sede do DIN
ductions, Inc. - Apresente a prova
Apresente novos exemplares discrimido pais de origem, 'procuração de
nando os artigos.
acôrdo com o disposto no art. 162
do Código e novos exemplares disN 9 ri $.369 -.- Orlando Presentes Licriminando o,' artigos)...
Apresente- novos ixenipIa- allWaffltnPowsmormisupdowwww•••n••n•
Ditada
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• 689.3a4 - J. M. Nigri & Irmão
- (ApeesE i nte novos exemplares discriminando os artigos a proteger).
6a4.'.04 - Richardson-Mearell
Inc. - (apresente a prova do país
de origem / procuração de acárdo cdm
o disposta no art. 162 do C.P.I.
e o licendamento do produto).
NY 59a. 1 (80 Gebr. Bohler & CU.
Aktiengesalschaft - (Apresente a
prova do art. 81 do C.P.I.).
N9 576.217 - Rael-Brook Limited
- (Apre%ente procuração sem referência a) Decreto-lei n9 1.005, de
21 de ou,ubro de 1969).
N9 548,326 - Deering Millikeo Research Corporation. - (Cumpra o
disposto no art.- 81 do C.P.I.).
Na 577a757 - Gutermann & Co.
A. G. (Cumpra o disposto no
artigo 8. do C.P.I.).
N9 593.953 - Alyuminum Cornpary
of Can: dá Limited (Cumpra o
disposto, no art. 81 do C.P.I.).
N9 48! .732 - Lanvin S.A. (Trade
Marks).. - (Cumpra o artigo 81 e
162 do .C.P.I.).
N9 4(5.535 - Société Rhodiaceta.
- Cun'pra a requerente o disposto
no art, 81 e 162 do C.P.I.).
N9 5E, 2.019 - Ing C. Oliveti & C.
S.p.A. - (Cumpra o disposto no
art. til'• e 162 do C.P.I.).
N° 5,'3.135 - Marcos Geneloff. (Cump:a o disposto no art. 81 e
162 do C.P.I.).
N 52.931 - Hunter Douglas Internet onal Corporation. - (Cumpra o disposto no art. 81 e 162 do
C.P.I,).
N9 ib8.043 - The Dou Cheinical
Comp iny. - (Cumpra o art. 81 e
162 d) C.P.I.).
N n 94.535 - Joseph Bancroft &
Sons Co. - (Cumpra o disposto no
art. ll e 162 do C.P.I.).
N" .656.443 - Fuji Seitetsu Kabushika Kaisha (Fuji Iron & ateei Co.,
Ltd. . - (Cumpra o disposto no
art. 81 e 162 do C.P.I.).
N9 616.535 - Fieldcrest Mills, Inc.
- (apresente procuração com podares paia recebr citações judiciais).
N° 634.564 - Colviles Limite& (Ap resente procuração com poderes
pare receber citações judiciais e a
pinta do art. 81 do C.P.I.).
N, 635.509 - N. V. Philips' Gloeilam )enfabrieken. - (Apresente orocur:tção com podares para receber
cita sões judiciais). (art. 162, do .
C.P.T.1.
iv 656.487 -*Joseph Bancroit &
Soí, .s Co. - (Apresente procuração
cor) podares para receber citações
j&iciais , e a prova do art. 81 do
a.i.).
/r9 634.389 - Pirelli Società Per
Az oni - (Apresente a prova do aragro 81 do C.P.I. e procuração com
po'lêres para receber citações judiíitlis).
• 683.834 - Moulinage et Retorci( rie de Chavanoz. - (Apresefiae
• va procuração de -acôrdo com o
di'mosto no art. 162 do Côdigo).
N9 684.405 - Societe Rhodiaceta.
-, (Apresente procuração de acôrdo
e(,,m o disposto no art. 182 do Cadiaa)•
,N9 618.151 - Armco Steel Corporation. - (Apresente procuração
ti,e adirei° com o art. 162 do C.P.I.).
/ N9 650.644 - Aluminum Company
a America. - (Apresente procuraaão sem referência ao Decreto-lei e
lo artigo da Lei.
N9 651.147 - E. L. Du Pont de
'Nemours and Company. - (Apresente á prova do, art. 81 do C.P.I.
piocuracão com podares para re[receber citações judiciais).

DIÁRIO Or-ICIAL (Seção III)
Diverso. •

.Laboratório Daja Ltda. Titular do
Registro n9 251.690. - (Indefiro o
pedido de prorrogação por ter o mesmo entrado fora do prazo previsto
na lei.
N. V. Likeurstokerij Wijnand
Fooktsk, titular do Registro número 251.905. - (Indefiro o pedido de
prorrogação no que a procuração
.apresentada não satisfaz o disposto
no art. 162 do C.P.I.).
Etablisséments Hutchinsin, Compagnie Nationale Du Caoutchouc,- titular do Registro n9 263.128. - (Indeferido o pedido de prorrogação do
presente registro eis que as procurações apresentadas não satisfazem a
exigência do art. 162 do Código).
Agência Marítima Norlines Limitada, titvlar do Registro número ..
252.1541 - (Arquive-se o pedido de
prorrogação do presente registro, em
face do disposto no § 2 9 do artigo
166 do C.P.I.). The Ambasador Publishing Company Limited, titular do Registro
n9 a55.835. .- (Arquivado o pedido
de prorrogação do presente registro
por falta de cumprimento de exigência).
Arquivado em face do artigo 99
29 do Código:
N9 672.419 - "Sitarn" - Sociedade Interamericana de MatériasPrimas -Ltda.
N' 807.873 - Mauro Gomes Moraes. - (Arquive-se o presente processo ror l ar sido anotada a prorrogação no reaistro n9 300.185 de acõrdo com a legislação em vigor).

DIVISÃO DE PATENTES

Divisão de Marcas
Expediente de 9 de fevereiro
de 1971
Notifieagt

vacam notificados os Requerentes
abaixo mencionados, para comparecerem a êste Departamento, a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
e da primeira anuidade dentro do
prazo de 60 dias:
Privilégio 'de Invenção Deferidos

No 110.859 - Processo de obtenção
de compostos orgânicos de mais elevado pêso molecular partindo de sais
ácidos carboxílicos -- Universal Oil
Prniuctis Conapany.
N9 113.126 - Processo de Produção
de um polímero sintético de cadeia
longa - Monsanto Campany.
N 9 120.532 - Aparelho aperfeiçoado
para a separação de componente guineos a similares - Becton, Dickinson
And ôcanpany.
N9 121.694 - Aperfeiçoamento em
ou relativo a processo para fabricação de placas, fõlhas ou peças a conformadas de fibras de vidro ou fiate-'
riais minerais aglomeradas e dispositivo para execução dêste processo.
- Companhie de $aint-Gobain.
NO 124.571 -- Aperfeiçoamentos nos
processos de extração de polialcoois
tais como a pentaritrite e suas águas
mães. - O Estado Francês.
N9 128.173 - Processo de produção
poliamlérets estáveis à oxidação. J. R. Geigy S. A.
N9 129.257 - Aperfeiçoamento em
processo de polimerização de alfaolefinas e aparelho para efetuar o
mesmo. - Montecatini Societa Gene-

rale Per L'Industria Mineraria e Chimica.
N9 130.417 - Processo para a reação de iso-buteno e formaldeldo. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N9 134.186 - Processo para a polimerização de alfa-olefina mono-insatiradas. - Union Carbide Corporation.
N9 134.207 - Aperfeiçoamento em
cbmposições isolante resinosa de cura
térmica. - General Electric Company.
N9 134.242 - Processo de polimera
seção de copolimerização de definas.
Solvay & Cie.
N9 134.316 - Preparação de amidas
insaturadas N-Alcoxi-Metil-Substituidas. - PPG Industries Inc.
N9 134.769 - Processo para preparar
corpos celulares à base' de copolímeros olefinicos, e materiais expandidos
assim obtidos. - Montecatini Societa
Generale Per L'Indústria Minerária e
Chimica.
NO 137.465 - Composição de resina
curável para um estado flexível e
processo para a preparação de um
poliester de cadeia ramificada em
ácido, empregado na dita composição,
e para fabricar artigos impregnados
com a mesma tais como malhas fibrosas, tiras, fios, • Rilhas auto-supor
tadas ou películas flexíveis. - Minnesota Mining And Manufacturing
Company.
N9 137.513 - Aparelho aperfeiçoado para uso na produção de lencórs de
plásticos. - Pritchett Gold And
E.P.S. Company Limited.
N O 137.764 - Processo de produzir
azo corantes básicos. - J. R. Geigy
Sociedade Anônima.
No 138.822 - Processo para aumentar a viscosidade de poliamidas lineaprocesso para produzir pigmento de
res sintética.
Monsanto Company.
N9 142.526 - Aperfeiçoamento em
dióxiclo de titãnio de alta pureza e
vivacidade de côr a partir de materiais litaníferos. National Lead
Company.
No- 145.562 - Uma célula de combustível do tipo hidrogénio-oxigênio.
- National Rwearch ISevelopment
Corpora ti on
N9 145.836 - Aperfeiconmenios em
máquinas para produzir óxido de
chumbo. - The Chloride Electrical
Storage Company Limited.
No 146.285 - Um processo para a
preparação de uma suspensão de argila concentrada resistente a água.
- Shell Internationale Research Maatschappij N. V.
N9 146.288 - Processo para tratamento de dispersões aquosas estáveis
AVISO AS REPARTICOES

PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que
deverão providenciar a rei or.
ma das assinaturas dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o canelamento da remessa a partis

daquela data.
O registro de assinatura nova, ou de renovação, será feito

contra a apresentação do em
penho da 'despesa respectiva
A renovarão do contrato de
porte aérea deverá ser solicitada, com antecezléneia de

trinta dias do vencimento, à

Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Brasília.
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de substâncias orgânicas macromoleculares. Shell Internationale Research Maatschappij N. V.
N9 148.182 - Processo para o eraqueamento hidrogenante de óleos hidrocarbonados. - Shell Internationale Research Maatschappij N. V.
N9 148.557 - Fôlha diazo sensível à
luz. - Minnesota Mining And Manufacturing Company.
N O 148.824 - Processo para a preparação de gás amoníaco e cloro gasoso, a partir de cloreto de amônio. Produits Chimique Pechiney-Saint
Gobain.
N9 149.141 - Processo para a fabricação de azo-corantes de amadas
de ácido carboxílico. - Ciba Societe
Anonyme. .
N O 157.758 - Processo para converter misturas de 2, 4, - E 2, 6,- Diisocianatos de tolueno em misturas de
diferentes proporções entre os isômeros. - Allied Chemical Corporation'.
N9 157.892 - Processo para a reforma catalítica de hidrocarbonetos e
para a manufactura de um catalizador para êste fim. - Universal 011
Products Company.
N9 158.101 - Processo de polimerização de siloxanos e silcarbonos em
emulsão. -- Dow Coring Corporation.
No 158.526 - Processo para produção de derivados de ácidos hidrocarboxilicos. - Halcon International
Inc.
N° 159.116 -- Processo para preparação de 2,2-Mis (4,4 - Dibutil terciário peróxido-ciclohexil) - Propana
o- - aiado para ser usado como agente de ligação transversa - Koninklijke Industrieele MaatachapPii Nou
-ry&VanDeLdN.
N9 163.551 - Recipiente de segurança para líquidos inflamáveis Matal gráfica Can,...) S. A.
N9 163.928 - Copo-Madeira que
não tomba -- Osório Meirelles Krug.
N9 164.191 - Processa 'para aplicar superfícies internas com medidas
rigorosame^ exatas a objetos ficos
simétricos por revolução e feitos de
material vítreo - Ronor Ag.
N9 1 y4.280 - Extremidade de lata
para fácil abertura 'de latas contendo
bebidas - Continental Can Company Icn.
No 164.290 - Nôvo espelho para
bolsa - Mário Carazza.to.
N9 164.336 - Aperfeiçoamentos na
confecção de recipientes - Mossi &
r- i solfi Contenitori Itália S.p.A.
em
N9 164.552 - Aperfeiçoamentos
Silvano Diomelli.
garrafas plásticas
N9 164.791 - Um processo para a
fabriçação de embalagens e recipientes de material plástico, bem como o
produto resultante dêsse processo Luiz Augusto Pranco de Maria.
1 - Cabeçote impressor
N9 165.3/3
de uma só peca, do ttpo cilíndrico International Business Machines Cor- •
poration.
N9 168./.05 - Nova cadeira odonto-

lógica com assento para o profissiona l - Jair Marinelli de Oliveira.
N9 169.072 - Processo para a produção de etileno Monsanto Company.
170.108 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo de fixação de
um aldeicio um material polimérico
West Point - Peeperell Inc.
N9 1'70.162 Processo de recuperação secundarei por fluido de den,ida.de aumentada - Buck 'Joe Mater.
N9 170.549 - Processo para a separação dos produto.; úteis de mistura
Procedentes da reação entre ácido e
aincraiaca - Societá Rhodiatoce. S.
p. A.
N9 170.,a6 - - Processo de efetuar
or.-. de ' sneria - The Proeter lia Gamble Company.
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N9 170.756 - Processo para a fabricaçai) de pigmentos de monoazo -corante - Ciba Societe Anonyme.
N9 110.832 - Processo para produção de etileno a partir de gás natural liquefeito - Conch International
Methane Limited.
Exigências
N9 193.595 - -laxo Group tingi ted - Aparte requerente deve acrescentar no relatório descritivo, esclarecimentos sôbre a utilização industrial dos produtos químicos obtidos
pelo processo alegado neste pedido.
N9 141.752 - Henkel & Cie Gmbh
- Devem os requerentes especificar
a prioridade dos esteres sulfonados
aqui referidos de acôrdo com o art.
13, § 2 9 letra "a" do CPI.
N9 142.601 - Glaxo Laboratories
Limited - A parte requerente deve
acrescentar no relatório descritivo, os
devidos esclarecimentos da utilização
industrial dos produtos químicos obtidos pelo processo referido • neste pedido.
N9 165.376 - Commercial Solvents
Corporation - ..A parte interessada
deve acrescentar n relatório descritivo, a utilização Industrial dos composto§ químicos - pelo processo referido neste pedido.
N9 171.265 --- .Whiffen & Sons Limited - A parte interessada deve
acrescentar no relatório descritivo, os
devidos esclarecimentos quanto a utilização industrial dos compostos químicos obtidos pelo processo que é alegado como nôvo neste pedido.
N9 173.679 - Stamicarbon N. V.
- A parte interessada deve acrescentar no relatório descritivo os devidos esclarecimentos da utilização
industrial de cada composto químico
recuperado pelo processo descrito neste pedido.
•
N9 173.610 - Farbenfabriken Bayer
Aktienge.sellschaft - A parte interess. la deve esclarecer no relatório descritivo a utilização industrial químicos resultante do processo alegado
neste pedido.
N9 173.614 - Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesllschaft - A parte requerente deve especificar no relatório
descritivo, a utilização industrial de
cad composto químico resultante do
processo descritivo neste pedido.
N9 115.614 - Armour and Company
- Cumpra exigência técnica.
N9 175.315 - Fritz , Linder - Pague a taxa relativa a petição 45.557
(Cr$ 507,50) .
N9 190.549 - Geraldo Fonseca
Pague a taxa relativa de depósito dó
pedido.
N9 190.551 - Giuseppe Vanossi
Pague a taxa relativa ao depósito do
pedido.
N9 190.581 - Gelio Cabral de Castro - Pague a taxa de relatório ao
depósito do eiedido.
N9 10.681 - Agrobel S. A. Agrícola - Pague a taxa relativa de depósito do pedido.
.
N9 190.955 - Pisolux Indústria de
Revestimento Ltda. - Pague as taxas de depósito e petição 45,085-67.
N9 190.987 - Ornar Coutinho Silva
- Pague a taxa relativa ao depósito
do pedido..
N9 190.992 - Domingos Boceacino
- Pague a taxa relativa ao depósito
do pedido.
N9 191.379 - eeatsumi Goto - Pague a taxa relativa ao depósito do pedido.
N9 192.012 - Giuseppe Monteferrario - Pague a taxa relativa de depósito do pedido.
Reger Alex Emile
N9 192.123
Pague a taxa relativa de*
Dherte
depósito do pedido.

N9 192.147 - Electra Indústria e N9 193.055 - Companhia Vidraria
Comércio 'de Detergentes Ltda. - Santa Marina - Pague a taxa relePague a taxa relativa ao depósito do tiva de depósito do pedido.
pedido.
, N9 193.056 -- Companhia Vidraria
N9 192..217 - Renato Vighy - Pa- Santa Marina - Pague a taxa relague a taxa relativa de depósito do tiva de depósito do pedido.
N 9 193.057 - Companhia Vidraria
pedido.
Santa Marina - Pague a taxa relaN9 192.478 - Elba Maria Bezerra tiva de depósito do pedido.
Correa - Pague a taxa relativa de
N9 193.152 - Maria de Ceu - Padepósito do pedido.
gue a taxa relativa elo depósito do
N9 192.497 - Cerâmica Cordeiro S. pedido. A. - Pague a taxa de depósito do
N9 1900.487 - Mapla S.A. Indúspedido.
de Materiais Plásticas - Pague
N9 192.620 - Indústria e Comércio atrias
relativa de depósito do pedido.
de Aparelhos Elétricos Confortini Li- taxa
N9 190.672 - Agrobel S.A. Agrícola
mitada - Pague a taxa relativa de - Pague
a taxa relativa do depósito
depósito pedido.
do pedido.
N9 1900.988 - Remo Morelli - PaN9 192.866 - Benjamin Lopes To•
relativa de depósito do
nelli - Pague a taxa relativa de de- gue a taxa
pedido.
pósito pedido.
N9 191.454 - Fríobras Acessórios
N9 192.997 - Otto Koenhe - Pague
para Refrigeração Ltda. - Pague a
a taxa de depósito do pedido.
taxa
relativa ao depósito do pedido.
193.106
Eduardo
João
HumN9
N° 192.592 - Westfalische - Metal
pheries - Pague a taxa de depósito
Industrie Kg Ilueck & Co. - Pague
as de depósito do pedido.
a taxa relativa ao depósito do peN9 193.012 - Eduardo João Hum- dido.
pries - Pague a taxa relativa ao de
. Oposição
depósito do pedido.
Hevea S.A. Indústria de Plásticos,
N9 193.014 - Eduardo João Hemphiries - Pague a taxa de depósito Itap S.A. Indústria Técnica de Artefatos Plásticos e Plastifon S.A. Plástido depósito.
cos e Derivados (opoente do têrino
N 9 193.015 - Eduardo João Hum- n9 190.487).
phries - Pague a taxa de depósito ao
Companhia Cacique de Café Solúpedido.
vel (opoente do termo 190.672) .
N° 193.106 - Eduardo João Hhum- Stermax S.A. Comércio e Indústria
phries - Pague a taxa relativa ao (opoente do termo n9 190.988) .
depósito do pedido.
Companhia Cervejaria Brahma
N9 193.018 - Eduardo+, João Hum- .(opoente do termo n9 191.454).
phries - Pague a taxa relativa de
Metalúrgica Rossi S.A. (opoente do
depósito do pedido.
termo n° 192.592) .
N9 193.019 - Eduardo João HumFaet Fábrica de Aparelhos Eletrophries - Pague a taxa -relativa de
Térmicos S.A. (opoente do termo núdepósito do pedido.
mero 150.283).
N9 193.020 - Eduardo João HumIndústrias Villares S.A. (opoente
phries - Pague a taxa relativa., de
do termo n9 155.953)
depósito do pedido.
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Casa Sano S.A. Indústria e Co:
mércio (opoente do termo n9 155.622).
Worthington S.A. Máquinas (opa
ente ao termo n9 167.136).
Volkswagen do Brasil Indústria
Comércio de Automóveis S.A. (opo.
ente do termo n9 160.496).
Compankda Palermont Industrial --.
Indústria de Perfumes e Artigos de
Toucador (opoente do termo número
161.793).
S.A. Tubos Brasilit (opoente do
termo n9 162.564).
S.A. Tubos Brasilit, Cia. Industrial
de Plástices Cipla e Montaria S.A.
Indústria e Comércio (opoentes do
termo n9 164.883).
Metalúrgica Heleny S.A. Indústria
e Comércio (opoente do termo número
165.414).
Máquinae Varga S.A. (opoente do
termo n9 165.504).
Regie Nationale des Usines Renault
(opoente do termo n9 166.260).
Fichtel & Sacha SG. (opoente do
termo n° 168.092).
Djalma de Oliveira 8z Filhos S.A.
(opoente do termo n°170.645).
Djalma de Oliveira 8z Filhos S.A.
(opoente do termo n9 171.161) .
Djalma de Oliveira &Filhos S.A.
(opoente do termo ri 9 171.163) .
Eletromecânica Dyna S.A. (opoente do termo n9 171.449).
Calibras Equipamentos para Rações
Ltda. (opoente do termo n° 182.131).
Eietromecânica Dyna S.A. e Djalma de Oliveira & Filhos S.A. (opoentes do termo n9 173.406).
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
e Pado S.A. Industrial Comercial e
Importadora (opoentes ao termo número 173.615).
De-idato Cordaro (opoente ao termo ne 181.994).
Alvaro Coelho da Silva (opoente ao
termo n9'185.017).
Siedicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas de São Paulo
(opoente do termo n9 187.5481.
Companhia de Calçados DNB (opoente ao termo n9 199.123) .
Rodízios e Carrinhos Rod-Car Ltda.
(opoente ao termo n 9 200.079).
Arquivados

DO BRASIL
EMENDA blf 1
Promulgada mo 17 de outubro de 1969
Dévidgaçée EP 1.116
MV) CRS lAt

N9 162.388 - Daires Ferreira ce
Andrade - Arquivado por não ter modificado a natureza do pedido
N9 176.427 - J. R. Geigy S.A. Arquivado por não ter cumprido 2
exigência técnica.
N9 187.425 - Dante Peaqualini Arquivado por não ter modificado
natureza do pedido.
REPUBLICAÇAO: PRESIDENTE, SE
SECRETARIAS E SERVIÇOS
D. O. de 4 de fevereiro de 1971
Expediente de 4 de fevereiro
de 1971

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida ltodt)g-les Alves a' 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal
Em Brasília
Na Sede do D. I.N.

Reconsideração de despacho
Iviultivieeto S. A. - no pedido de
reconsideraçeo de despacho que deferiu o t. 135.125. - O pedido de
reconsideração apresentado a Rilhas
20-21, e aditado a fls. 23-27 - do
qual disistiu expressarnente a signateria conforme pet. de fls. 42 poria
termo ee -erecesso, não fera a circunstancia de ter sido a hipótese reexamineda em conseqüência mesmo
daquele aoêlo.
- Désse reexame resultnu afinal
a verificação de que a pretensão não
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L.1. R

111)

Com. teor - '‘f D O Tachomefer Werke
e'ocerrra qualquer novidade, daí por • N9 156.92e - Ei,stman
Scnindlin GMBEiee li T Geide
ilnc.
pane - Cumpra a exincia.
rue não deve ser patenteada.
„- pontos publicados em 7
4 - A vista do exposto resolvo re192
594
-Fullers'E
rtri
Union
IN
,
.
: cie •ieiro de 1971. - .tica retificada
) tsiderar o despacho de fls. 19 ver- inj e .
rju
pia
a
,
! a prioridade depositada na repartis ) para o fim de indeferir o pedido nica.
; ção da Alemanha em
de abril de
die patente.
N9 143.113 - N. V. Philips'Gloei- ' 1965 sob o n9 v 28 .1Z!I z b.
tainp! afabrieken. -- Cumpra a exi- I N9 177.497 - Aperfeiçoamentos em
Notificação
onci . técnica.
ou reierentes a meios de acionamen! Picam notificados os requerentes
N 9 168.752 - Inventa Ag For Fors- to de chaves - Scovill Manufactuo oaixo mencionados, para compare- ' chung
Und Patentverwertun Zurich. ring Company - Pontos publicados
c -irem a êste Departamento, a fim de - Deve a requerente apresentar a em 8 de janeiro de 1971. - Fica ree :etuarem o pagamento da taxa final „ utilização industrial.
tificada a prioridade depositada na
e da primeira anuidade dentro do
repartição de patente norte-americaN9 184.769 - Pitney Bowes Inc. na de 2 de julho de 1965 sob o núprazo de 60 dias:
- Deve retificar a 'requerente.
mero 469.208.
Privilégios de invençã2
N" 192.I'93 - Ind. Ji eaja ArtefaN9 133.083 - Processo e instalação
deferidos
tos Copos 'Embalagens de Papel Li- para
fabricar sabão - 'The Union
mitada. - Pague taxa de depósito. international Company Limite 179 149.430 - Processo para a prepontos publicados em 8 de janeiro
p;tração de uma composição detergenOposições
de 1971. - Fica retificada a prioriti liquida contendo cera e composidade depositada na repartição de paçi.o detergente assim obtida - ColgaArpa
Artefatos
de
Papel
e
PapeJ-c,
tentes britânica em 1 de outubro de
t( Palmollve Company.
Lte;!.. e Reis Ind. e Com. de Artigo,. 1960 sob o n9 33.764-60.
,N9 142.138 - Filamentos compos- Para Festas Ltda. - opoente do t.
N9 157.406 - Aperfeiçoamentos em
tc's de poliamedas lineares e processo n9 192.393.
ou relativos a grampeadores - José
p-ra preparar os mesmos - E. I.
Sotil
Sociedade
Técnica
Industrial
Dr Pont De Nemours and Company. Ltda. e Vasofles S. A. Produtos Ismael. Musitano Piraginq - Pontos
publicados em 8 de janeiro de 1971.
1N9 147.292 - Dispositivo controla- Plásticos - opoentes do t. '107.067.
N9 160.742 - Composições à base
cin.' dos fios para a formacão ' dos
de polímeros de elefira Rhone
C£ bos em teares- - Maschinenfabrik
Recurso •
Poulenc S. A. - Pontos publicados
R Iti A G. - Deferido com exclusão
d( p. 4.
Indústrias Elétricas e Musfeais Fá- em 7-1-71.
0.9 153.296 - Aperfeiçoamentos em brica Odeon S. A. - no pedido de N 9 153.319 - Um aparelho para
fô :mas elétricas - Pechiney Com- recurso que deferiu o t. n 9 173.371. produzir fôrça de tração por meio
de flutuantes em água estagnada ps de Produits Chimiques et ElecDiversos
e
Angelo Marcelli - Pontos publicados
tr imetallurgiques.
em 23 de dezembro de 1970.
\79 167.330 - Aperfeiçoamento em
Panificadora Nova Uniao Ltda. N9 175.782 - Aperfeiçoamentos em
pm :cesso para produzir tubos reten- no pedido de transferência do t. núto es de massa ativa para placas de mero 196.240. - Arquive--e o pedido máquina mpacotadora de produtos
ac rmuladores de bolsas ou bainhas de anotação de trransferencia por pulverulen os e granulados com dote :idos de malha ou trançadas de fi- falta de cumprimento de exigência. sagens variáveis - Antônio Antunes
- Pontos publicados em 23 de debr is termoplásticas em que hastes ou
zembro de 1970.
n). Lxmores formadores são isentas em
Arquivados
di 'as bôlsas ou bainhas - Svenska
VI' 177.966 - Fila de dentes de
.1kc r:umulator Aktiebolaget Jungner.
N9 184.340 - João da Costa Manso. fecho de correr - p 'cesso para a
i31 9 172.227 - Processo para aper- - Arquivado por não ter modiifcado produção da mesma, bem como a..!)arelho para a execução do referido
fe,,çoar a estabilidade térmica de po- a natureza do pedido.
- Supla Etablissement lín'eros e copolirneros oximetileN9 195.756 - Francisco Ortiz Is- processo
nc - British Industrial Plastics Li- ouerdo. - Arquivado por não te/ pontos publicados em 8 de janeiro
de 1971.
mi ',ed.
pago a taxa de depósito.
172.723
Processo
para
deterN9 195.758 - Fraticisco Ord.z Is- PEPUBLICAÇAO: PRESIDENTE. SE:iZ9
minar a radioatividade das precipi- querdo. - Arquivado por não ter
CRETARIAS E SVRVIÇOS
tac'ões atmosféricas e o dispositivo pago a taxa de depósito.
pa 'a pôr em prática o referido proD. O. de 4-2-71
N9 186.790 - Victor Peielea de
cesso - Commissariat A L'Energie
Camargo.- Arquivado por nao tee
At.'nnique.
Em 9 de fevereiro de 1971
modiifcado a natureza cia
Privilégio de invenção
N9 186.915 - Octaviano CtaTe‘a FiRecursos interpostos
lho. - Arquivado por ntto ter apreIndeferido
sentado a procuração e não ter moWilliam Sanderson & Son Lindted
diifcado a natureza do pedido.
(no recurso extraordinário interposto
184.247 - Dispositivo de conN9 186.969 - Waldir de Affonseca. ao deferimento da marca Glen-Vat
tró.e automático de entrada d'água - Arquivado por não ter pago a taxã têrmo 502.867) - Nego provimento
adi ptado a reservatório - Reynordo referente a pat. 88.087.
ao recurso extraordinário e conforme
Elmi sfeld.
N9 187.012 -- Eleuthere Jean Niki- o Acórdão do CRPI - no sentido da
forakis; - Arquivado por não ter manutenção do registro da marca
Exigências
Glen-17at para identificar produto
modificado a procuração.
da el. 42, da firma Chiabrando &
telanese Corporation - titular da
N9 187.013 - "Bictaro" Barros Amandola Ltda.
pai. 72.61'7. - Apresente procura- Pinte Venerando Francisco de Olição.
veira. - Arquivado por nã, ter moI ." 188.125 - Rohm and Haas Com- dificado a natureza do pedido.
AVISO AS REPARTIÇOES
N9 187.035 - Antônio Emiel1c) da
pai
- Exclua das reivindicações Silveira.
- Arquivado por não ter
PCBLICAS
o
14,.
modificado a natureza do pedido.
O Departamento de ImprenN9 188.375 - General Electric
N9 187.045 - Laboratórios Quintus
sa Nacional avisa ás RepartiCom many. - Pague a taxa relativa à Ltda
Arquivado
por
não
ter
moções Públicas em geral que
pat 45.639-67.
dificado a natureza do oeteclo.
deverão providenciar a reforV 9 192.513 - Mattel Inc. - Pague
ma das assinaturas dos orN9 187.046 - Devier Ind. de Moa laxa de depósito e pat. 86.185.
gãos oficiais até o (lia 30 de
veis Ltda. - Arquivado por não ter
abril, a fil.) de evitar o cance.
lç 9 145.767 - Weyerhaeuser Com- modiifcado a natureza do pedido.
lamento tu rem- :3 a .•
par y. - Notificar a requerente.
N9 187,334 - Dainichiseika Color
daquela dr.i.ia
/? 158.406 - Remo Caramori, - & Chemicals MFG Co. - Arquivado
O registro de a ...atura nopor
irão
ser
apresentado
o
.2ocumenNTotpfcar a requerente.
.va, ou de renovação, será feito
to de cessão eprocuração.
N ? 183.187 - John R. Pegan e
contra a apresenterão do emN9 187.339 - Chas Plizer & Co.
penho da despesa respectiva
Chsrles e Newcomb. - Notificar a Inc. - Arquivado por não ter aprereg terente.
sentado o documento de cessão fora
A renovação do contrato de
N,9 176.508 - Flávio Sudbrack da do prazo.
porte aéreo deverá ser sol.
citada,
com antecedência de
Cairia. - Notificar a requerente.
NP
- Perstorp AB. - Artrinta dias do vencimento, à
quivado
em
face
do
parecer
técnico.
159.204
Ab
Tetra.
NotiN9
Delegacia Regional da Empreficar a requerente.
P e fitiee e1.-)
'nontos
s1 Brasileira de Correios e Te' A "-en 'os, em EraOila
Ni? 184.196 - Radio Corporation of
N9
_
amt!:rica. - Notificar a requerente. folga radial

Marcas indeferidas

N9 591.092 - Caramuru - Inda
Reunidas Caramuru - cl. 38 - In
deferido em face do R. 317.466.
N9 626.218 - Coleção 007 - RII
Gráfica e Editeira Ltda. - cl. 32. Indeferido de acôrdo com o art. 71
n9 2 do CPI.
N9 661.002 - Brasília • Debra
Decoraçóes Brasília Ltda. - cl. 38
- Indeferido de acôrdo com o artiti
76, n9 15, do CPI (R. 313.710).
N9 665.536 - Gaúcha - Gaúch
Cerealista S. A. - cl. 41. - Indeferido em face do R. 295.473 e ...
337.289.
N9 684.127 - 3P - Engarrafadort
e DisIribuidora 3P Ltda.
cl. 42
Indeferido de acôrdo com o artigi
76 n9 2 do CPI.
N9 483.605 - Continac - Formolários Contínuos Continac S. A. cl. 38. -- Indeferido em face do R
n9 290.603.
N9 483.609 - C-Continac
Formulários Contínuos Continac S. A.
- el. 38. - Indeferido em face do
R. 290.603.
N9 483 610 - C-Continac - For.
mulários Contínuos Continac S. A.
- el. 38. - Indeferido em face do
R. 290.603.
Cumpra o art. 73, bem corno Me
inscrição no CGC:
N9 637.660 - Brasil S. A. Relógios, Ind. e Co m.
N9 611.713 - José Dias da Silva.
N9 644.086 - Norbrasite Com. e
Imp. S. A.
N9 645.823
Armando Schiller
de Faria Mello
N9 615,978 - Brasillider de Seguros Ltda
, N9 646.866 - A Dioptria Ótica
Com. e Imp. Ltda.
N9 657.186 Fluminense de
Automóveis.
N9 660.964 - Baumer QBS Cia.
Br i sileira de Equipamentos.
• 666.845 - DurVal José Gonçalves.
N 670.026 - Retifica Anchieta Limirada.
N9 673.938 - Ary Torquato de
Jesus.
lq, 692.922 - Ind. Wane de Arteft,ti›. de Madeira Ltda.
N" 697.404 - Cotrima Comércio de
Tratores e Implementos Agrícolas L i
-mitad.
Nt' 695.711 - Perfuradora de Metais S.A.
,INI Ç 465.364 - Máquinas e MotoPecas Wallig S.A.
N v 596.529 - Stud Automóveis Lr.
tratada.
Nr• 644.654 - Corelux Cia. Ind. e
Co:i de Tintas Ltda.
N? 652.916 - Rolaço Imp. de Rolwientos Ltda.
N' 654.610 - Aeromig Ltda.
Cum. e Imp. Aeronaves de Minas
G-tais.
N, 655.287 - Atei Assistência Técnica de Encanamentos Ltda.
N? 655.730 - Arnadeo Rossi &
Cia
6j7.655 - Millem Imp. e Exp
Eram ,
N 9 658.995 - Ind. Mecânica Joa,irte Ltda..
N" 659.412 - Duvolks Distribuidor , dr P.-ers e Acessórios Ltda.
" :g
P nSeritéc
'I''icnico de
Engtelearma Ltda. - ETEL

Segunda-feira 15
N9 670.470 - Inds. Villares 9.A.
N 9 670.593 - IBEO Ind. Brasileira de Eletrônica e Ótica Ltda.
N9 670.611 - Laboratório Octalma
ids Prótese Dentária Ltda.
N9 670.622 - Borghoff S.A. Com.
e Técnica de Máquinas, Motores e
Equipamentos.
N9 674.361 - Interelec Aparelhos
Elétricos Ind. Com . Imp. e Exp.
Ltda.
N9 674.553 - Sinco Adm. de Bens
S.A.
N9 675.065 - Cia. Fábio Bastos,
Com. e Ind.
149 676.291 - Distribuidora Brasil
Agrícola; Ltda.
N9 678.447 - Distribuidora Da/va
de Peças Ltda.
N9 678.800 -L Novex Ltda.
N9 883 806 - Inds. Artefama S.A.
149 685.693 -. Liz Decorações Ltda.
N9 690 1223 - Barbero, Mattoso &
Cia. Ltdff.
Viação Estrela Ltda.
Nç 691.304
N9 691.914 - Comercial e imp.
Noll Ltda.
N9 691.917 -= Comercial e Irnp.
Noil Ltda.
N9 693.458 - Stereonette 'Metrô:
nica Ltda.
N9 693.481 - Incora Ind. .e Com.
Paalelar ,Ltda.
N9 693.533 - Eletro Domésticos
Biue Star Ltda.
N 9 694.797 - Titan Ind. o Com.
de afroveis Ltda.
N9 696.188 - • Fruehauf do Brasil
S.A. Ind. de Viaturas.
N9 696.432 - Itapuca Comercial
Mecânica Ltda.
N9 • 696.890 - Risauto Ltda.
N . 696.973 - ,Emitec Produtos Mecânicos Ltda.
NY 697.389 - Transpal Transportes Rodoviários Ltda.
N9 697.608 - Vicking Materiais
Para Escritório Ltda.
N° 697.968 - Italma S.A. Ind. do
Mobiliário.
N9 612.347 - Dentário Faden Limitada.
N9 663.839 - Delsul Com. e Mecânica S.A.
Ne 604.840 - Argos -industrial S.A.
N9 667.070 - Nélio Oswaldo Gomes.
le9 668.340 - Ecovox Ind. de Alto
.
Falantes Ltda.
Ivone de Jesus SoaNa 686.533
res óordalina.
N9 668.817 - Nacionauto Mecânica e Comércio de Automóveis Ltda.
-•
N 9 668.942 - Refrigeração Tava:
res Ltda.
Ns 669.095 - Karl Friedrich Vrilheirs Engemann.
N9 669 214 - Souma'r Comercial
de Artigos Domésticos Ltda.
Nç 672.499 - Sociedade Técnica
de Equipamentos Motor Ltda.
Paolo Badalamenti e
N, 672.992
Ubasuo, Insone.
N° 673.968 - Budget Rent-A-Car
Corp. Of America.
N9 674.062 - Carayelle Ind e Cdme' ce Aparelhos Elétricos Ltda.
las 675.448 Calçados sametio
A.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 675.451 -. - Calçados Same110
S.A.
N9 677.157 - Dental Fillings do
Brasil S.A.
N9 681.170 - General Electric S.A.
N9 681.505 - Cia. 'Nacional de
Guindastes.
N9 633.582 - Kermann - Máquinas Elétricas S.A.
N9 638.395 - Lojas Everest S.A.
N7-642.467 - SPIL Sociedade Paulista de Iluminação Ltda.
N9 649.333 - Eno-Ma,c Comércio
de Máquinas Ltda.
N9 659.899 - Marfan Artefatos
Elétrtcos Ltda.
N9 66e.64 - Eletrex Ind. e Com.
Ltda.
N9 692.013 - Incomel Ind. e Com.
s
de Materiais Elétricos Ltda.
N'7 648 552 - Soquetauto Ltda. Sequetes e Terminais Ind. e Com. N9 683.912 - Ceibê Comercial e
Imp Belinky Ltda.
N9 685.085 - Art-King Ind. de
Móveis Estofados Ltda.
N" 687.339 - Ind. e Com. de
Freies Segurança Ltda.
N° 687.347 - Televolt S.A. Inds.
Elétricas.
N9 690.361 - Divinal Distribuido•
ra de Vidros Nacional Ltda.
N9 690.364 - Divinal Distribuidoa"
ra de Vidros Nacional Ltda.
N9 694.810 - Eletrodiscos Radio e
TV S.A.
N° 695.147 - A Precisótica Ind. e
Com. de óculos Ltda.
N9 690.967 - Auto Barra Ltda. .
N9 697.412 - Mestra Mecânica
Tratores Ltda.
N9 636.354 - Tevegel Aparelhos
Domésticos S.A.
N° 693.025 - INC Incrementos de
Negócios Ltda. - Clichê publicado
em 13 3.70.
Exigências

r ç 363.117 - Societé de La Marque J. à F. Martell - Cumpra os
arts 81 e 162 do CPI.
1\19 473.735 Meehanite Meta/
Corp - Cumpra os arts. 81 e 162
do CPI.
N' 637.225 - Hiram Walker &
Soi 'e Limited - Cumpra os arta 81
e 162 do CPI.
N9 652.908 - Owens-Illinois &
Glass Company - Cumpra os arte.
81 e 162 do CPI
N . 688.794 -• Rembrandt Tobaéce
Corp. (Overseas) Limited Cumpra os arte. 81 e 162 do CPI.
Castanho Equipamento Para Lavanderia S.A. - Junto ao registro
24S.591 /- Declare o número de inscrição no CGC e' promova a autenticação do documento de fls. 13-15.
lanirâbler Industrial Farmacêutica
Ltda. - Junto ao registro 259.056
- 1) Prove que o signatário do documento de cessão tem poderes para
alienar a marca em apreço; 2) ProVe a transferência dó licenciamento
do produto no SNFM; 3) Declare o
número de inscrição no CGC"
Fábrica de Roupas Epsom S. A.
(junto ao registro 277.910). - Prove
o ramo de atividade, declare o n 9 de
inscrição no CGC e prove que o signatário do documento de cessão tem
poderes para alienar a marca em
apreço.
José fl ;mingues (junto na re e" "ro
n9 278.462). - 1) Apresente o con-

trato social da cedente. 2). prove o
ramo de atividade. 3) prove que o
signatário do documento de cest-eão,
de fls. 11, tem poderes para alienar
a marca em causa. 3) declare o número de inscrição no CGC.
Casa Masetts S. A. Ind. e Com.
(junto ao .registro 299.126). - Prove
o ramo de atividade e declare, o número de inscrição no CGC.
Walter Tobaruela
e Carlos Aguilar
(junto ao registro 336.933). - Prove
o ramo de atividade e declare o número de inscrição no CGC.
Cia. Geral de Mptores do Brasil
(General Motors do Brasil S. A.
-(junto ao registro 340.797). - De-,
clare o n9 de inscrição no 'CGC.
-Produtos Químicos Fontoura Ltda.
(junto ao registro 357.455). -- 1)
prove o seu ramo de atividade. 2)
declare sua inscrição no CGC 3)
apresente procuração.
Gravações Chantecler Ltda. (junto
ao registro' 376.678).
Faça assinar
o documento de cessão por mais um
diretor e prove que ambos têm poderes para alienar a marca em apreço, declare o n 9 de inscrição' no CGC
e prove o ramo de atividade.
Sociedade Civil Agro Pecuária Pedras Ltda, (junto ao registro número 389.779) . - la prove o ramo de
atividade. 2) dectare o n9 de inscrição no CGC. 3) promova a retificação da natureza do registro, no documento de cessão, pois trata-se de
marca "mista" Avalé.
Gravações Chantecler Ltda. , (junto
ao registro 390.614). - Prove o ramo
de atividade, declare o n9 da inscrição no CGC e prove que o signatário
do documento de cessão tem podêres
para alienar a marca em aprêço.
Fábrica, de Roupas Epsom S. A.
(junto ao registro 399.761) . - 1)
Prove o ramo de atividade. 2) declare o n9 de inscrição no CGC. 3)
prove que os signatários d °documento' de , cessão, de fls. 17. têm poderes
para alterar a marca em apreço.
Pastifício Anchieta S. A. Imp. e
Comé,,relo (titular do têrmo 696.123)
e Antelmi & Calabrez Ltda. (junto ao
têrmo 696.123). -- Provem sua existência legal, indicando ramo de atividade e n9 de insorição no CGC.
Quanto à. Antelmi & Calabrez Ltda.,
pague a taxa de anotação.
Aguas Sanitárias Super Globo de
S. Paulo S. A. (junto ao registro
n9 402.569). - Prove o ramo de atividade e declare o n9 de inscrição no
CGC.
Vigorelli do B
- rasil S. A. Máquinas
de Costura (junto ao registro nú'mero 240.297). - Diga em face da
Informação da' S. de Prorrogações
que diz não cons ter prorrogação do
presente registro.
Tecelagem Lady S. A. (junto ao
registro 293.689). 1) atenda as alíneas "a" e "b", do item- 1, da Portaria n9 30-70, de-17 de -setembro de
1970, 'deste Departamento, com relação aos contratos de licenciamento e
sub-licenciamento, constantes, respectivamente( de fls. 55-56 e 42-51.
2) preste esclarecimentos, tendo em
vista que o contrato de sub-licenciame.nto (Actief N. V. a favor de Tecelagem Indy S. A.1 tem valida/e
a partir de 1 9 de maio de 1965 e o
de licenciamento (Velcro S. A. a
favor de Actief N. V.) está datado
de 11 de julho de 1967. 3) declare
o n9 de inscrição da sub-licenciada
no CGC. e prove seu ramo de atividade.
The Alligator Company (junto ao
registro 278.098). -1) preste esclarecimentos. em face da divergência
entre • o nome da titular e o da coacedente da licença e entre o nome
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da licenciada na petijo de fls. W
e o que consta no contrato. 2) aprea
sente procuração, de acôrdo com o
art. 162 do CPI. 3) atenda ao item
1, alíneas "a" e "b", da Portaria
n9 30-70.
Difusão Nacional do Livro Editôra
e' Imp. Ltda. (junto ao registro número 277.233). - 1) declare o n9 de
inscrição no CGC. 2) prove o ramo
de atividades. 3) ressalve a rasura
cessão. 4) retifique, no documento de
cessão. 4) retifique, no despacho dei
cessão, que a cedente é uma sociedade civil.
Diversos
Industrial Alimentícia Avellar sana
tos Ltda. (no pedido de prorrogação
do registro 200.166). - Arquive-se o
pedido de prorrogação de acôrdo corri
o art. 99, i 29 do CPI.
Arquivamento de processos
Arquivados em face do art. 99;
§ 29 do Código da Propriedade
Industrial:
N9 539.893 - Máquinas e Equipa.:
mentos Mello S. A.
N9 594.685
Metalúrgica Appia
Ltda.
N9 609.136 - Espiraes Coroado Li'%
mitada.
N9 633.977 - Oriel Empreendimentos Imobiliários S. A.
N9 669.136 - Sebastião Vieira
Marques,
N9 652.998 - IRC Inds. de Resistências e Componentes S. A. -.I
Arquivem-se os processos.
Retificação de clichê
N9 875.998 - Cia. do Metropolitano de S. Paulo - Metrô - clich0
eublicado em 19 de março de 1969.
N9 875.454 - Disc-O-Seal - Wor•
cester Controls Company - cl. 6 clichê publicado em 17 de março de
1969.
NP 687.209 - Roja Puis - Labora.
toires Roja - cl. 48 - clichê publicado ém 24 de junho de 1965. --.
Ficam retificados os artigos.
N9 875.678 - Tecnologia, Humor
e Política - Cetic-Rio de Janeiro
Cia. Edições Técnicas, Industriais e
Científicas do Rio de Janeiro - cl.
'12 - clichê publicado em 18 de março de 1969.
N9 875.994 - Emblemática do Metropolitano de S. Paulo-Metrô
- cl. 14 -- clichê publicado em 19
de março de 1969.

AVISO AS REPARTIÇÕES
PCBLICAS
O Departamento de Imprensa Na/clima' avisa às Repartições Públicas em geral que
deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir
daquela data
O registro de assinatura nova, ou de renovação, será feito
contra a apresentação do empenho da despesa respectiva
A renovação do contrato de
porte aéreo deverá ser solicitada, com antecedência de
trinta dias do vencimento, à
Delegacia Regional da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Brasília.
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SUMEOL('S NAC:ONAIS
LEI n.° 5 443, DE 28 DE MAIO DE 1968
• Desenho da Bandeira Nacional. em cores
•

Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Estrêlas o Estados

•

Hino Nacional
- Parte para piano
Partitura para orquestra, em S B Mafor
Partitura para orquestra e cauto. em Fá Maios
Música para Banda
.'Poema
Desenho das Armas Nacionais, em cores
Desenho das Convenções 1-ierãdicas das Armas Nacional°
Desenho do Sêlo Nacional

DIVULGAÇÃO N.° 1.050
.0211:611.~...f

PREÇO: Cr$ 4,00
VENDA
Na Guanabara
SeçNo de vendas: Av. Rodrigues Alves, ti
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

PREÇO DO IN 11 311R0 DE HOJE: Cr$ 0,30
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