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17. - Indeferido em face do registro
n9 397.919 em vigor até 6 de outubro
de 1979 marca Centauro, na classe
17, par aos mesmos artigos.
Depois de' decorrido o prazo de 60
N9 647.698 - Fermata - Editôra
dias, a partir da presente data, para
1'ecurso ou impugnação, e se nenhum e almportadora - Musical Fermata do
Interessado do mesmo se valer, fica Brasil - cl. 8. - Indeferido em
notificado o requerente abaixo men- face do reg. 318.048 em vigor até
cionado para comparecer a êste De- 21 de setembro de 1975, marca Ferartametraa, a Li mde efetuar o pa- mata de terceiros na classe 8 para
amento da taxa final, dentro do os mesmos artigos.
prazo de 60 dias, contados da data
149 655.495 - Kelly - Agência
m qu etiver expirado aquéle prazo Kelly de Automóveis Ltda. -- el. 21.
do recurso.
--- Indeferido em face do registro número 318.892 em vigor até 13 de maio
Marca deferida
de 1975 marca Keller de terceiros, na
classe 21 para os Mesmos artigos.
N9 635.341 - Floral - OrganoinN9 655.500 - St,op - Cia. Química
dustrial Ltda. - cl. 2.
Polar S. A. -- cl. 47. - Indeferido
em face do reg. 265.277 em vigor até
Marcas indeferidas
30 de mard, ode 1979 marca Stop de
N9 546.497 - Emel - Emel Impor- terceiros na classe 47 para artigos
tadora de Material Elétrico Ltda..
afim.
1. 8. - indeferido em face do reN9 659.600 -- Isafarrna - Laaoistro 389.900 até 12 de fevereiro de
ratóri toIsafarma Ltda. - cl. 2. --979,
marca
Cimel
de
terceiro,
na
1
Indeferido em face do rei. 25, .900
classe 8 para os mesmos artigos.
em vigor marca Isa na atasse 3 de
149 629.939 - Brasprensas Rocksiell terceiros pira artigos igt.ais,
Braspeças Rockwell S. A. - cl.
N9 664.709 - Kenneuy - Rádios
21. - Indeferido em face do registro
-- Indefe-cl.
1-19 386.196 em vigor até 4 de dezem- Kennedy Ltda.
em face do -reg. 239.52R vigor
igo de .1978, marca Rockwell Standard rido
até 30 de setembro de 190 r.,"it,a
de terceiros, genérica, na classe 21. Kennedyde terceiros para os me,Climax - Delminda mos artigosS
149 632.845
aria Ferreira Liricloso - cl. 8. -Ro.\.kj InN9 665.231 - Rocky
deferido em face dos registros núe Comércio Ltda. --- cl, 8.
meros 318.433, 346.608 e 3563.84 em ,dústria
Indeferido em face do registas núvigor até 14 de outubro de 1975, 3 -mero
296.836 em vigor até d de julho
à janeiro de 1977 e 9 de julho de de 1974,
Rocky de terceiros na
1977, marca Climax de terceiro na classe 8 marca
para os mesmos artigos.
Classe 8 para os mesmos artigos.
149 666.583 - Volkslândia - Volks
149 640.306 - Bom Senso - OfiPeças e Acessórios Ltda. sina Mecânica Bom Senso Ltda. - lândia
cl. 21. -- Indeferido em face dos re'ia. 21. - Indeferido em face do re- gistros
217.151
272.240 em vigor até
gistro 308.751 O Bom Senso em au- 12 de julho de e1972
e 21 de janeiro
tomóveis em vigor até 10 de dezem- de 1979, marca notária
Volkswagen
bro de 1980, expressão de propagan- de terceiros artigos na. classe
21 para
da, deterceiros na classe 21, para o os mesmos artigos.
gênero de negócio de veículos e suas
partes integrantes.
149 682.493 - M A - Indústria e
Comércio Metalúrgica Atlas S. A. N9 641.621 - Panorâmica Lumi- cl.
21. - Indeferido em face do recl. 8.
nosos - Alfredo Belloni
gistro 29¥.181 em vigor até 14 de
Indeferido em face do reg. 345.930 maio
de 1974 marca de terceiros na
em vigor ate 20 de dezembro de 1976,
marca Panorâmica de terceiros, na classe 21 para os mesmos artigos.
City Imporclasse 8 para os mesmos artigos.
City
N9 695.857
e Exportação Ltda. - cl. 17.
. N9 642.699 - Iguaçu - Automóveis -tes-rã°
Indeferido em face do registro
Iguaçú Ltda. --- cl. 8. - Indeferido - ri° 333.756 em vigor até 28 de julho
em face do reg. 255.382 em vigor até de 1976, marca City de terceiros, na
13 de julho de 1971 marca Iguaçu de classe 17, para os mesmos artigos.
terceiros, na classe 8 para es mesmos artigos.
N9 696.346 - Base Brasil - BaseN9 642.033 -- Centauro - Centau- Brasil-Máquinas e Ferramentas Ltda.
6. --: Indeferido em face do
xo S. A. Indústria e Comércio - cl. Em 19 de efevereiro de 1971
Notificação
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registro 229.040 em vigor até 28 de
janeiro de 1980,, marca Base Brasil de
terceiros na classe 6, para os mesmos
artigos.
N9 696.369 Mercado de Automóveis - Paulo Garcia Souza - cl.
21, - Indeferido em face do registro
n9 356.344 em vigor até 14 de maio
de 1977 Mercado, de terceiros, na
classe e21 para os mesmos artigos.
Cumpra o artigo 73 e sua inscrição no C.G.C.:
N9 659.921 - Cascadura Industrial
e Mercantil Ltda.
N9 660.941 - Indústria de Platinados do Sul Ltda.
N9 662.416 - Ebracil Eletrônica
Brasileira Comércio e Indústria Limitada.
N9 675.466 -- Produtos Dentários
Alcântara Ltda.
149 675.539 -- Quarto Centenário
Veículos Ltda.
N9 683.097 - Elevadores Átomo
S. A.
149 692.895 --- Grady Brasileira Industria e Comercio de Materiais Elétricos Ltda.
149 698.626 -• Érica Gravações Limitada.
149 699.584 - Daigom Indústria de
Bennix Pará Autos Ltda.
No '327.898 - Albino Ferreira Quintas - Bsm como sua inscrição no
IBC f". esoluçad
N9 488.41" - Irmãos Yadoya S.A.
Fundiçêss e Mecânica. - Apresente
novos E xernp.ares excluindo bujões,
disca minands a generalidade máquinas oaersarizes de precisão.
N9 522.225 - Engenharia Nuclear
8. A. -. 13.r.ve direito ao uso de Degremant.
N9 568.898 - Igasa S. A. Importação e Comércio. - Apresente novos exemplares reivindicando a marca d eacôrdo -com o clichê publicado
no D. O. ri e4 de abril de 1963, discriminando precisamente as máquinas sem referência a expressão genérica.
N9 622.929 Mobe -Móveis e Decorações Ltda. - A rnesenta novos
exemplares discriminanêo precisamóveis de trio em casas comente móveis
merciais.
N9 644.020 - Manoel da Silva Alves de Mattos. Apresente novos
exemplares fazendo o pedido apenas,

na classe 8 face aos artigos reivindicados.
149 647.994 - Rádio e Televisfse
Straus S. A. - Apresente novos
exemplares excluindo aparelhos de
expurgo (cl. '10), geradores (cl. 6).
normógrafos (cl. '7), aparelhos de
ondulação permanente, secadores pase
ra cabelos (cl. 48), teenigrafos (cla
17), velas para filtros (cl. 15), esa.
pecIficamente aparelhos de aproxiss
mação, discriminando equipamentos
eletrônicos, elétricos, instrumentos didáticos, instrumentos de precisão.
N9 649.515 -- Meei Medição e Coisa
trôle Industrial S. A. - Apresente
novos exemplares discriminando equia
pamentos de colar industrial, excluindo estufas (cl. 8).
149 657.926 -- Laboratório Neomed
Ltda. - Cumpra o dispost ono artigo 96, § 59 do C. P. I. Cole as
etiquetas nos exemplares de fôlhaa
8-10.
N9 676.276 - Nilda -Pinho Couceire
de Barros. - Esclareça melhor o artigo reivindicado em face da classe 8.
149 680.483 - Ferragens Principal
Limitada. - Apresente novos' exem.
piares datados e assinados, discriminand oprecisamente os artigos.
149 683.569 - Dinasa Distribuidora
Nacional de Automóveis- e Caminhões
S. A. -a- Apresente novos 'exemplares excluindo ambos de placas de
embreagem, pinhõe se silenciosos por
não integrarem o motor.
N9 684.848 - Dinasa S. A. Distribuidora Nacional de Automóveis e
Caminhões. - Apresente novos
exemplares excluindo cubos de placas de embreagem, pinhões, .silenclosospor não integrarem o motor.
N9 687.892 -- Itatiaia •S. A. Velculos Motores e Peças. - toresente
novos exemplares excluindo eisibos de
placas de embreagem, pinhões, ellenciosos por não integrarem c metor
Itatiaia S. A. Veículos Peças --- Itass
Caia - el. 6 - ellphe publicado vit
28 de junho de 196T. fica retificado a
clichê.
N9 690.984 -- Eletrotecnia aMatosn
Limitada. - Apresente novos exem-.
piares discriminandpo preciaaments
artigos de uma, só classe nu reivino
dicandci marca de serviço na 'ci. rle
para consertos de máquinas, motores
elétricos, enrolamentos, restringindo
a reivindicação da marca a variar
em cêres e dimensões.
NO 694.683 - Indústrias 'Elétiicez
Dal-Motor Ltda. '- Preste esclaree1a
me ntos em face da petição de fio. C,
Nç 697.039 Acefre-Máquinaa Exportações Ltda. - Apresente novos
exemplares disc riminando precisa.
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IP u expea..ence ato reparteçoes
destinado à publicae,.o,
serU recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas O atendiraento do público pela Seção de
Relação será .rle 12 às 18 horas.
pu >liceu,

DEPARTP.IVENTO DE IMPRE n . ;S.rs

NACIONAL

CHRL TOE, -WIRAL

Z) Os originais p,ara publzcaçao,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
de )idamente autenticadtds, devei ao
ser datilografados dire' "ente, em
CNC. Pft OA e s.çÃo De nronçao
esraço dois, em papel acetinado CHEPti DO VERVIÇO O PUOLICAÇõES
ou apergaminhado, medindo 223;33
FLORIANO GUIMARÃES
ceatimetros, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
su l'ets que dificultem a sua compr ?ens'ão, em especial quando conDIÁRIO f.)FICIAL
Werem tabelas.
SEÇÃO

terão admitidas cópias em tinta
pita e indelével, a critério do
D i l N.
1) As reclamações Irertinentes
d :matéria retribuída, nos casos de
êr ^o ou omissão, serão encaminhaeles, por escrito, à Seção de Reda
çáo até o quinto dia útil subseqt ente (2 publicaça0.

cn.eque ou vate postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por esse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprésa Brasileira de
Correios c Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preNacional
ços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes

Ceca° ao publicidaue do expediente do Departamento
Nacional d• Propriedade Induntrier utilinieybrio
, de IndOetria e do Comércio

Impresso

dee oficinas do

Depaiterrtoto as

BaissfLiA

imprensa

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
1) As assinaturas serão tomaútil do mês subseqüente. O pedido
s no D,I .N O transporte por Semestre
1111.13.....1kA Cr$ 30,00 Semestre
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
via aérea será contratado separaou anual. O prazo das
& mente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 60,00 Ano
Cr$ 45,00 semestral
..... .
assinaturas para o Exterior é sópa,êsa Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
mente anual e não haverá transle7rafos em Brasília Esta poderá
porte por via aérea
se' encarregar também de encami- Ano o...3 L4Lp • nn_a je • •,••• •_• • Cr$ 65,001Ano
Cr$ 50,00
naar o pedido de assinatura ao
9) A renovação devent ser soD .I.N Neste caso, o assinante dl-.
PORTE AEREO
licitada com antecedência de 30
ri7irei ao D.I .N o pedido de assidias do vencimento da assinatura
natura e o pagamento do valor
currespondente, na forma do item Mensal .. Cr$ 17.00 I Semestral Cr$ 102.00 1 Anual ••• • Cr$ 204.00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
lu:guinte
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio
— emp
O preço do número avulso figura na última página de cada
5)
A
remessa
de
valõres
para
10) Para receberem os suple1
lar
a.,sinatura,
que será acompanhada ex
mentos às edições dos órgãos ofidl esclarecimentos quanto à sua
— O preço do exemplar atrasado serd acrescido de Cr$ 0,02,
ciais, 09 assinantes deverão soliciaplicação, será feita sómente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano se de anos anteriores
tá-los no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES R PARTICULARES

me te as máquinas operatrizes excltuão de forjas mineração.
N 9 697.446 — Metaltorn Indústria
de Peças Para Auto Ltda. — Apresen,e novos exemplares discriminando precisamente peças e aparelhos
elétricos.
l'ç ? 699.323 — Eletrônica Industrial
Industronik Ltda. — Apresente novos, exemplares esclarecendo melhor
sistema de áutomatização.
Is 699.491 — Splar Serviços e Peças de Aparelhos do Lar Ltda. —
Ap 'esente novos exemplares substituipdo suas partes integrantes por
seu 3 acessórios elétricos.
; 9 699.691 — Eletro Técnica Marsul Ltda. — Apresente novos exempla res sem referência à marca genérici, discriminando precisamente os
are gos excluindo a expressão.
Exigências
& E. Atkinson Limited, titular
do reg. n9 255.490. — Apresente proctuação com podéres p?.,a receber
cit ,ições judiciais.
umbeam Anti-Corrosíveis Limited
titilar do reg. n9 255.514. — Apresertte procuração com podéres para
re(eber citações judiciais, sem citar
O pecreto-lei. •
ilunbeam Anti-Corrosíveis Limited,
tit u lar do reg. n9 255.517. — Apresei te procuração com podêres para
receber citações judiciais, sem citar
o pecreto-lei.
3unbeam Anti-Corrosívela Limited,
titilar do reg. n9 255,51$ ApreI
se me procuração com podêres para
re :ieber citações jurídicas, sem citar
o Decreto-lei.
L. C. Glad & Co. A. S., titular
d9 reg. n9 260.607. — Apresente pro-

curação t.om pouères para receber citações judiciais.
Sunbeam Anti-Corrosíveis Limited,
titular do reg. n9 262.278. — Apresente procuração com podêres para
receber citações judiciais, sem citar
o Decreto-lei.
N9 551.188 — Kugelfischer Georg
Schafer & Co. — Junte ao presente
o documento relativo ao art. 81 e
procuração de acôrdo com o art. 162
do CPI. Apresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos de ,,çôrdc' ;om a classe reivindicada.
N9 571.710 — Abbott Laboratories.
— Cumpra o clisdosto nos artigos 81
e 96 45 do CPI, e apresente procuração nos térmos do art. 162 do
mesmo código.

AVISO AS REPARTIÇÕES
PCBLICAS
O Departamento de Imprensa ` Nacional 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 nrawia

FUNCIONÁRIOS

N9 582.390 — Pall Corporation. —
Apresente novos exemplares discriminando precisamente os conjuntos
filtrantes.
N9 655.627 — Sulatlântica Importadora e Exportadora Ltda. — Apresente o contrato social primitivo tendo em vista o de fls. 9-10 não consta
oobjeto da sociedade.
N9 674.114 — Les Industries Musi,
cales Et Electriquesi Patre-Marcon
S. A. — Cumpra o titular de fls. 23
o atrigo 812, junte procuração de
acôrdo com o artigo 162 do , CPI.
Apresente novos exemplares excluindo das etiquetas Indústria Brasileira
e do nome da requerente S. A.

copiar papéis cl. 17 ou filmes sensíveis a luz cl. 1 e cumpra o disposto nos arts. 81 e 162 CPI.
Diversos
Companhia Salvador de Seguros, no
p edido de prorrogação ao registro
n9 238.455. — Arquive-s co pedido.
Fundação Ponto Frio, no pedido de
prorrogação do reg. n 9 241.775. —
Sem efeito a anotaçã osupra, eis que
a procuração foi apresentada fora do
prazo regulamentar .
Ficam excluídos da relação publicada no D. O. de 2 de fevereiro de 1971 (pág. 271) os
seguintes têrmos, que constaram indevidamente daquela relação:
N9 675.144 — Heinrich Frings. —
Cumpra o artigo 81 e junte procuraNs. 700.402 — 700.403 — Rio de
ção de acôrdo com o artigo 16 do
Janeiro, 15 de efevereiro de 1971.
CPI.

N9 677.054 — Metallgesellschaft
Aktiengesellschaft. — Cumpra o artigo 81 e junte procuração de acôrdo
com o disposto no artigo 162 do CPI.
N9 681.956 — Fichtel & Sachs A G.
— Apresente novos exemplares discriminando precisaniente as máquinas elétricas e motores.
N9 686.747 — Kabushiki Kaisha
Kako. — Apresente novos exemplares discriminando precisamente partes e acessórios dos mesmos e cumpra os artigos 81 e 162 do CPI.
N9 687.209
Laboratoires Roja.
— Cumpra o que determinam os artigos 81 e 1'2.
N9 697.798 — Southwestern Enginering Company. — Cumpra o disposto no artigo 16 do SPI.
N g 698.526 — Nederlansche Fotografiches Industries N. V. — Apresente reivos exemplares reivindicando
máquinas e aparelhos para expor

Seção de Transferência!
e Licença
Em 19 de fevereiro de 1971
Exigências
Montecatini Edison S.p.A. (junto
à patente P. I. n9 54.492). — Apresente a tradução do doeumetno exarado em idioma italiano, de fls. 173,
e promova a legalização do mesmo:
Cia. Comercial de Vidros.do Brasil
— CVB (junto à patente P. I. número 75.989) . — Prove que o signatário do documento de cessão tem
podéres para alienar a patente.
Richard Philipp (junto à patente
P. I. Urino n9 185.811) . — Preste
esclarecimentos, em face da divergência entre a depositante que é organizada sob as lei sdo Estado de
Nova Jersey e a cedente de fls. 63,
oreanizad asob as leis do Estado de
Delamare.
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Procosa-Produtos , Cosméticos Ltda. ' N9 664.255 Siegfried Peyer - cimento - Montecatini Societa Gefflunto à patente P. I. - termo nú- ,Arquive-se o processo por falta de nerale per L'Industria Mineraria e
ero 206.957) , - Pxove que o ce- cumprimento de exigência.
Chimica.
ente Paulo Belmiro também se asN9
671.021
Cerâmica
Sanitária
N9 175.840, - Processo para a Prena Paulo Motta Belmiro.
Porcelite S. A. - Desistência em paração de fertilizantes em suspenOrdem arquive-se O processo
são - W. R. Grace & Co.
Diversos
N9 667.393 - Manufatura ne BrinN9 171.878 - Processo para a preAmsted Industries Incorporated quedos Estrela S. A. - Desistência paração
de azocorantes hiclrosalnjunto à patente P. I. n° 53.078). - em ordem arquive-se o processo.
veis e Seus complexos com metais rquive-se o pedido ode anotação de
770.099 - Indústria de Artes Farbwerke Aktiengesellschaft,
transferências,
em face do parágrafo deN9Pinturas
Monco Ltda. - 'Arquia
unico
do art. 16- do C. P. 1.
ve-se processo por falta de cumpri- Foram 'mandadas prorrogar as patenMaria Regina Mathieu (junto à mento de exigência.
tes abaixo mencionadas
patente P.' I. n9 57.540) . - ArquiREPUBLIGAÇÃO
ve-se o pedido de anotação de transLingner Werke GMBH - Titular
ferência por falta , de cumprimento
no pedido de prorroçação da patenaa exigência.
• PRESIDENTE -- SECRETARIAS
te 2.335 MI.
E SERVIÇOS
Irmãos Pugliese S. A. Instalações
Produtos Elétricos Willkason S. A.
pomércio e Indústria (Pinto à pa- Titular no pedido de prorrogação
D.O.
de
16
e
17
de
fevereiro
de
197173.437).
Arquive-a
eo
petente n9
da patente 5.437 MI
çildo de anotação de transferência por
falta de cumprimento de exigência. àxpediente de 19 de fevereirocle 1971
,Exigências
Insec Institution turopéenne de
Notificação
Credit Trust (junto à patente P. I.
N9 212.129 - Hatsumec Indústria
n9 189.977) . - Arquive-se o pedido
e Comércio S. A. - Apresente auFicam
notificados
os
requerentes
çle anotaçã`o de transferência, por fal- abaixo meincionados, para compare- torização do inventor e novas 19. fôta de cumprimento integral da exilhas do relatório em nome do nôvo
gência publicada no, D. O. de 26 de cer a êste Departamento, a fim de titular
efetuarem
o
pagamento
da
taxa
finovembro de 1970.
nal e da' primeira anuidade dentro
N9 223.383 - Lonza . A. - DeMetalúrgica Itaqueri Ltda. - Jun- do prazo de 60 dias.
vem os requerentes incluir no relato a patente n9 55.233 -- Indefiro
tório 2 finalidade a qual Se destinam
Ó pedido de averbação do contrato
a qual digo os produtos àqui menPrivilégio de invenção deferidos
em face da informação 'do SPTA de
cionados ou melhor a invenção aqui
que não foram pagas as anuidades da
N9 169.414 - Aperfeiçoada com- solicitada, de acudo com o art. 13
129 a 159.
posição de tingimento - Unilever § 29 letra A
N9 261 - Karamchand Premchand
N. V.
Exigências
Private Limited Devem os TequeN9 171.485 - Novos copolimeros rentes especificar o claramente a fiN. V. Oliveira S. A. 'Indústria siloxanas polioxiaçoileno Rhône nalidade a Mie se destinam os compostos aqui mencionados de acôrdo
e Coméecid)-L Junto ao registro nu- Poulenc S. A. . .
mero 358.255 - Declare a requeaenN9 171.489 - Processo para a pre- como art. 13. § 29 letra A do CPI.
e o numero de inscrição no CGC.
paração de azocorantes contendo
The F. &r, M. Schaefer Brewing CoN. V,. oOliveira S. A. Indústria metais - Farbwerke Hoechst Akti- - no pedido de anotação de transengesellschafet.
ferência do r. 204.649. - Apresene Comércio - Junto ao registro número-370.261 - Declare a requerenN9 171.637 - Processo para pre- tem as requerentes o documento de
te o número de inscrição no CGC.
cessão dos direitos de Washire Cheparar composições tgrmoplasticas re- mical Corporation para Mallinckrodt
N. V. Oliveira S. A. Indústria sistentes ao impacto - e ao envelhe- Chemicál Works.
ç Comércio - Junto ao registro ui/N
Mero 372.876 - Declare a requerente o número de inscrição no COO.
Toray Industries Inc. e Teijin Lirnited - Junto ao registro 387.400
- Pague mais uma taxa de anotação e apresente -procuração com poderes para receber, citações judiciais,
de acôrdo com o art. 162 do Decreto-lei n9 1.005, de 21-10-59.
DE
Mauro Salles Inter Americana de
aoR
Publicicip ci- a'. A.
Ostros 264.003, 281.373, 264.002 e.
322.621 - Preliminarmente, preste
esclarecimentos a requerente tendo
em vista que de acôrélo com o objeto da sociedade incorporadora, a
DO
Mesma não comercia bem industrializa aos artigos protegidos pelo reSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
gistro. Qp.Y9 PO r e'i". 1- 1"0 251.675,
ãrqive-se o pedido de anotação de
transferência de fls. 8, em face do
parágrafo Único do artigo 161 do
ele1P/.
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Seção Legal
Arguir

",

PREGO: Cr$ 10,00

^vocessos

Foram mandados arquivar os
processos abaixo mencionados cujas
:
clesiricias • a. e a raa'ram ,
N9 171.836 - Monsanto Company
N9 159.-935 - Monsanto Company
Farbenfabrinkee
N9 194.741
Bayer Aktiengesellschaft.
N 9 148.417 - Monsanto Company
N9 178.860 - Monsanto Company
Diversos
N9 188.241 - Caterpilar Tractor
O. -- Arquive-se o processo por j
de ou nprimento de exigência.j

Março de 1971 663
Texaco S. A. Ind. e Com. pedido de transferência do t. número 161.099. - Apresente o original
do documento de fls. 16-17.
Texa,co S. A. Ind. e Com. - no
pedido de transferência do t. mlmero 161.732. - Apresente o original
do documento de fls. 29-30.
N9 191.072 Yasuo Yarnaguchi.
Pague .a taxa relativa ao depósito
pedido.
N9 190.197 - Instit'uto Ortopédico
Barbosa Viana Ltda. - Pague a taxa
relativa ao depósito do pedido.
N9 193.132 - Walter Roberto Hee.
- Pague a taxa relativa ao depóSitO
do pedido.
Oposições
Ind. de Calçados Dacle - opoente
do t. 190.197.
Catalana S. A. Industrial de Madeiras - opoente do t , 193.132.
Abraha.m Salomon Politanski
Daimler Benz Aktiengesellschaft
opoentes do t. 174.546.
Bicicletas Monark S. A. - opoente do t. 187.874.
Ferci Propaganda S. A. - opoente
opoente do t. 155.965.
Daimler Benz Aktiengesellschaft
do t. 188.779.
Artur Eherhardt S. A. Indústrias
Reunidas - opoente do 'h, número
170.055.
Deca S. A. Ind. e Com. - opoente do t. 172.073.
Metalúrgica Aramo Eberle 5. A.
e Zivi S. A. Cutelaria - opoente do
t. 199.968.
Arquivados por falta, de pagammAto
da taxa final
119 137.789 - Gebruder Buhler.
Euripedes Félix de
N9 145.594
Oliveira.
N9 149.574 - Societa Italiana Lupianti S p A
Arquivados
119 220.562 - Mannesrnann Leichthau GMBH. - Arquivado por falta
de cumprimento de exigência.
N9 163.162 - Eastman Kodak Company. - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N . 172843 Corning Glass Works.
- Arquivado por não cumprir a exigência técnica.
N9 183.861 - Librication Selemos
Inc. - Arquivado por não cumprir
a exigência técnica.
119 186.791 - Imperial Chemical
Industries Limited. - Arquivado por
não ter cumprido a exigência técnica.
N9 187.354 - Antônio Truvilho Peres. - Arquivado -por não ter modificado-a natureza do pedido.
Retificação de pontos

A Vendat
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministério da Fazenda
Atendemos a pedidos pelo Serviço de Reembálso Postal
Em Brasília
Na sede do D.1 N.

N9 157.873 - Processo para a preparação concentradas aquosas de materiais orgânicas ou inorgânicas insolúveis em água com soluções aguoasas de precondensados de resina sintética - Chemische Fabrik Pfersee
GMBH.
N9 149.205 - Aperfeiçoamentos em
um processo que compreende a polimeriza4o do etileno para formar
polímero normalmente sólido em um
meio de hidrocarboneto na presença
de um catalizador de composição catalítica aperfeiçoada - Philip s Pe.

trole= company.

664 iiegunda-feira 1
-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maço de 1971

N9 699.055 - Expremelar Ind. e didáticos, instrumentos de precisão",
rência da marca Complexa Soberana
preste esclarecimentos quanto à "subtêrmo 899.440). - Defiro o pedido. Com. Ltda.
N9 699.198 - Gerson Artes Metá- estações".
/Condomínio do Edifício Nápoles (no
N9 666.686 - Audium Stereo Equipedido de preferência do título Edifí- licas Ltda.
Sonoros Ltda. (novos exemplares
cio Nápoles têrmo 901.513). - InN9 543.100 - Com. e Ind. de Rou- pos
reivindicando 'marca de tarraçoi 3 115
defiro o pedido.
pas Artec Ltda.
cl. 50, substituindo a expressão "gêN . 590.575 - Com. e- Representa- nero de negócio" por "atividsde".
Notificação
ções Reifel Ltda.
N9 667.531 -- Manufatura de Jóias
Depois de decorrido o prazo de 60
N . 638.330 - S. A. Técnica In- Eeiga Ltda. - (novos exemplares
dias, a partir da presente data, para dustrial Apipucos.
com etiquetas cotadas, discriminando
recurso ou impugnação, e se nenhum
artigos de acordo com a classe reiN9 674.382 - Frigorífico -Armou' vindicada)
interessado do mesmo se valer, ficam
.
notificados os requerentes abaixo do Brasil S. A. - Apresente novos
N9 667.591 - Francisco Reis Saintmencionados para comparecer a êste axemplaees sem referencia a marca
Departamento, a fim de efetuar o aenérica, discriminando os produtos, Clair Senna e Aluisio de Oliveira
Campos (novos exemplares excluindo
pagamento da taxa final, dentro do cumpra o art. 96 § 59.
prazo de 60 dias, contados da data
N9 674.383 - Frigorífico Armour das . r-ti it.. c tíse w:44:4 dizem
em que tiver expirado aquêle prazo do Brasil S. A. - (novos exempla- respeito à marca)
de recurso:
res sem referência a marca genérica,
N9 669.809 - Dilson Modesto de
discriminando os produtos, junte au- Almeida (novos exemplares reivindiMarcas deferidas
(lis. 2).
torização • fornecida pelo SNFMF cando ra, o cie unia to
para comercializar ou industrializar
N9 679.004 - Teleservix Continental
N9 632.781 -- Monopar - Labora os mesmos ou cumpra o art. 96 § 59. Limitada (novos exemlpares discaanitórios Burroughs Wellcome do Brasil
Ne 589.143. - Cipac Com. e Ind. nando os acessórios de aparelhos eléS. A. - cl. 3.
de Produtos Anti Corrosivos Ltda. tricos)
N9 672.003 - Stabilon - Henkel - (novos exemplares excluindo "câ1‘19 684.146 a Ótica Exara Limitada
ai Cie. GMBH - cl. 1.
(novos exemplares discriminando os
maras. de ar", pneumáticos.
"instrumentcs de precisão", "material
N9 671.727 - Santaconstancia N9 616.934 - Atma Paulista S. A.
Santaconstane.a. Tecelagem S. A. - Ind. e Com. - (novos exemplares fotográfico", excluindo "armações
ci. 1,
sem referência a marca genérica, para óculos" (matéria-prima,
discriminando
precisamente os artiN9 684.536 -- Enelcom Comércio e
N'? 675.087 - Emblemática - Brasgos.
Indústria Limitada (novos exemplares
holanda Ltda. - cl. 28.
referência a marca aenérica, aisN9 621.054 Interprint Impresso- sem
N9 660.300 - Emblemática - Texcriminando os arilada reiviedicsndo
ra
S.
A.
(novos
exemplares
diso nome da firma EnelN9 :`75.848 Process opara pro- til Trimfit S. A. - cl, 22.
criminando precisamente os artigos). corretamente
duzir am poliniero combinado a ciaicom ou Enelcon.
Marcas indeferidas
N9 628.444 - Aeroimport tanta
mogémo e uso do mesmo para dar
N 9 686.602 - Oíciva C..:rrobras Licôr e, ou fluorescência a artigos Materiais Aeronáuticos - (novos mitada
(novos exemplares sem-lente em
N9 693.668 - P. V. C. - Itasa exemplares sem referência, a marca
Dainit hiseika Color & Chemicals
Ind. de Tintas e Adesivos S. A, - genérica, discriminando precisamente nome da firma , na claeS 21, discriIVIFG Co. Ltda.
minando as peças (partes integran.
os artigos).
Processo de coloaação simultânea cl. 4.
tes) para automóveis e motores, ou
N9 630.690 - Equipamentos Van- reivindicando marca ,le serviço na
N9 583.537 - Terraço ,Martini
de ar'igos com corantes de caráter e
coran`as catiônico Sociaasé Rho-1 Martini & Rossi S. A. Liba e Com, guarda Ltda. - (novos exemplares classe 50 para as demais atividades)
de Bebidas - eis. 32, 33, 41, 42 e 43. discriminando precisamente "equipadiace' a.
N9 686.785 - Intec Ind Instalamentos óticos", excluindo "lentes de
N9 174.147 - taôvo processo de façõeS Técni.cas e ComSrcio Limitada
segurança"
óculos
de
segurança,
apaExigências
bricaaão e de decoração de ladrilhos
relhos de respiração artificial em ge- (ern se tratar do de marca, apresente
- Maiolica Cerâmica Artística e Innovos exemplares discriminando arCumpra o art. 73, bem como sua rai (cl 10)
dustr ai S. A. - Total de 3 pontos.
tigos de ume só classe ou reivindiinscrição no CGC:
N9
6e-949
Inpasa
S.
A.
Ind.
cando marca de serviço na classe 50..
N9 148.076 - Processo para o maNacional
de
Auto
Peças
-4novos
N9 685.536 - Super Lojas Ouro
teria[ produção de filamentos encresN9 686.793 - Na thaniel Affonso da
e.tenlaies
sem
referencia
a
marca
padc• Celanese Corporation of Negro S. A.
Silveira no os exempla:es
,100
Ame dca - Total de 12 pontos apre1 nando os aparelhos) .
N 9 686.096 - Ind. Eletro Meta- os artigos) .
sent edos
lúrgica sellinas Ltda.
P) ? 6J. 94 • ótica Tetra Ltda. - I N9 686.800 - Eletro Refrigeração
IsTc 179.077 - Composição refratáN9 692 417 - Icarai de Automóveis (noas), e. .cee alares diccriminando ins- Corneta Ltda. (em se anex)i° de
ria e processo de sua fabricação - Ltda.
trrinenas de precisão, instrumentos marre. apret en te no.us caem pl ares
Uni ed States Steel Corporation discrirnin indo os artieos de uma só
N9 697.081 - Fábrica de Abat-Jour atear. acra ) .
Depositado na Reeartiçã.o de PatenN9 650.46à Extinlogo Com. Re- ' classe)
tes dos Estados Unidos da América, Atiram Ltda.
em '3 de maio de 1965, sob o número
N? 688 2s3
Termo Açobr i.s CoN9 698.411 - Carfepe S. A. Adm. preeentaçues Ltda. - moves exem452 '901.
. mtrcio e Inchis".ria S. A. (novos
e Participadora.
piares cem etiquetas cola. dus) •
,excmalares discriminando as gensra175.205 - Processo para prepaN9 693.864 - Cerâmica Ibetel Li6a.i .5,)7 - S. H. Sistemas- }E- lidatre " •.'" .
í.teisau, márar' polímeros de formaldeído macro- mitada.
dna:os
do
Brasil
Ltda
.
u-to.vos
quinas operatrires ")
mo eculares - Stamicarbon Ia. V. exeir
piares
discriminando
as
geneN9 520.063 - Iseki Mitsui Máqui- ralidad, s pioldas, subst: 'alindo -peTm ai de 12 pontos apresentados.
N9 693.215 Nh.fererme Limitada
nas Ag•rícalas S. A.
ças'
"r-rtes".
Ril,,:iquinas e Ferrai-tient ts em Garai
1 9 1,75.205 - Veículos automotriz
N9 627.399 - Inmega Ltda. Ind.
qu permite constituir máquinas au1\19 656 718 - Intertron S. A. ind. Com. e Irnp. novos exemplares clistoiaotrizes para trabalhos agrícolas de Máquinas e Equipamentos.
Eletranaia
- (novos exemplares sem 'arimineric,o orecisarnen- e as m443111In( ntando no mesmo aparelhos para
N9 635.656
Ind. e Com. Dex refereacia a marca genérica, discri nas)
irá balhar o solo - Emile Babard.
S. A.
minando precisamente os artigos.
- Cima Comércio e
49 167.884 - Nôvo dispositivo para
N9 668 446 Cia. Vidraria Santa ¡lamuria cte Lauraicaates Linarada
N9
647.768
Otto
John
Veiga
DiP
cá calos - Vicente José Nunes Netto nhofer.
Mesma - (novo,s exemplares discri- movos exemolaiea seio rasuras ex.
Total de 3 pontos apresentados.
minando precisamente os aparelhos Cillit,40 "óleos para , rnoitereaciees.
N9
652.076
Rodolfo
Paixão.
Lieletrodomésticos em geral, aeare.lhos' rlasse 28
N9 178.536 - Um dente aperfei- nhares.
eletrearicos rir geral, instrumentos de
Vado para instrumento de terrapleN' , 6:. 6. st0 - Postos Reuna:os
nagem - Alli Chalmers ManufactuN9 653.545 - eine Plast Industrial p recieao, aparelhos de medição, excluindo geradores, substituindo ben- arda. (irosos eamnatares (lu:tarando
Ltda.
ring Corporation.
jamins (marca de terceiros) por to-; as artigos eue deSe..,a preteger de
N9 696.582 - Imp. e Exp. Caldas mede.
N9 164.362 - Dispositivo protetor
acôrdo com a ctssse reirinclicatta.
múltipla de corrente) .
para tubo de extrusão (mímica de Correia Ltda.
:
N9 697.184 -- Eictiaaiaa Tal Son
N9
666.431
Cia.
Mercantil
e
1.n-•
para
fiação
de
raion
e
para
e
vscose
N9 697,776
Tep Tratores Equi- dustriaa Ingá - (novos exemalares- Ind. Com . e Reate:ameaçara Limitada
t'ar novas formas de tortas de raion pamentos
e
Peças
Ltda.
discriminando precisamente os arti- (coai, e...1, . . ;-par'os potes - Kanematsu do Brasil
relhos didaPcos, aparelhos cieiro doN9 698.260 - Paulo Antônio Dias gos, exc)uindo a. expressão "etc.".
Com. e Ind Ltda.
Menezes.
) N9 666.649 - Sigla S: A. Equi- mésticos em geral, excluinti) aparelhos de barbear e/étricos, aparelhos
ILFPUBLICAÇAO: PRESIDENTE N9 698.339 - Hidromet Tecnotirás parneatos Elétricas )00•.0 eet m- SeVZ . do
eletroquimicos)
SECRETARIAS E SERVIÇOS
S. A. Ind. Brasileira de Hidrôme- 'piares excluindo aparelhos de expurgo (ci. 10). 'geradores (el. 6), norN9 697.362 - Colmeia S. A. Ind.
tros.
D. O. de 16 e 17-2-71
magrafos (ci. 17), aPs rento6 de Cri'
ra de ttal):., :lores inovos 4- xemN9 698.347 - Abajur Art Ind. e &dará° permanente )cl.
48), seca- . piares reivin U-inci o os artigos de
Com. Ltda..
Em 19 de fevereiro de la71
dores pa y a cabelos (ci. 48) , tecni- ackdo com as vias primit i vas em
N9 698.391
Incomel Ind. e Com.! grafeis (ci..17) velas I o a filtro: (m. :axe ( . 2 -i.")).12.21.de Obtida, com eti.
Pedidos de preferência
prime.) , d)scrimina. nd ..) ir:recisarnente arreia aas, excluindo "minerade Materiais Elétricos Ltda.
de aproic•r,
s:ao' 1
.! 33), discriminanao a geN9 698.950 - Moacyr Gouvêa Via alei:a-micos em geral, ecaliparaentos
Henrique Bergel S. A. Ind. de Bas ^-ui-re opc •,izes",
eletrônicos, elétricos., instrumentos esclarecendo "máquinas para durar".
las Soberana (no pedido de prefe- da/.

N9 131.13 - Processo pesa a p'ia-'
direito de 'sesinas alquímicas modificadss - Shell Internacionale Resea reh Mc , tschappij N. V. Total (re
13 p.
163, , 33 - Processo para a pre pra_ -ao le co-polimeros que tent
uma estrutura macro reticular Rollin as ,Haas Compan,y. Total de
10 pontos
N 9 166.162 - Aperfeiçoamento em
'um proccaso de produzir material de
fedha de flandres para extremidades
de latas - United States Steel Corporation.' Total de 2 pontos.
N9 170 1 101 - Aperfeiçoamentos em
processo para a preparação de poliesteres - Monsanto Company.
N 9 15:e 432 - Processo para preparar m polímero solúvel e aperfeiçoada') composições de óleo hidrocarbone'a contendo o mesmo -- Esso
Researc Engineering Company.
N'' 15'1.241 - Aperfeiçoamento em
processi para a polimerização de
acetais cíclicos - Fabwerke Hoechst
Aktiem esellschaft.
N9 1= 1.715 - Processo para evitar
as colo rações azuis do cloreto de sódio trrtando com ferro ou ferricianetos ,- Deutsche Solvay Werke
Gesells;haft Mit Beschrankter Haftung -- 12 pontos apresentados.
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N9 697.861 - Repair Sul Com. e!
Representações Ltda. 441ovtis ;exem-!
piares discriminando os artigos)
N9 698.056 - Farnai Auto Peças'
Ltda. (novos exemplares excluindo a
expressão "genérica" cliseeiminando I
prce ei -mente
N9 698.234 Saferi Sertões Organização Promotora de Caça e Pesca
Lina:tacla (novos erre:To-dares discriminando "aparelhos para fins úteis,
instrumentos . científicos, aparelhos
&é' ri cos Fni Ve"1 - • 1, - • (h"' 0 -5 de
relhos elétricos", grafando corretamente as aplavraa.
N9 698.245 - Foto Rairld lndustria
,e Comércio Limitada (novos exemplares -diser m • se; " .de arelhos cinematográficos e fotográficos",
declarando se ós filmes, são "revelados")
N9 699.069 - Metalurgia Marbell
Limitada (novos exemplares sem rasuras, discriminando 'máquinas operatrizes".
.149 699.075 - Mibraltec Projetos e
instalações Ltda. (novos exemplares
esclarecendo "instalações 'hidráulicas")
N9 699.741 - Dama Distribuidora
Assisense de Máquinas Agrícolas Limitada (novos exemplares .discriml...
nando os artigos)
N9 693.572 - Vicente Suppa (novos
exemplares substituindo a classe 50
pela 40, discriminando ; os ~eis)
N9 690.985 - Studio Fotográfico]
Lincoln Ltda. (novos exemplares discriminando artigos de orna só classe
ou reivindicando "marca de serviço" !
na classe 50 para "ateliar de fotografo", restringindo a reivindicação!
da mesma a variar em côres e dimensões) •
N9 692.902 - Aso inistraoindora
•-• -•
'cos. T•imi'm
• novos exemplares discr: minando artigos donléstices em geral)
to 624.950 - Noblesee lioutique e
e bej eireiros Ltda. (novos exemplares discrim• nando os artigos da classe
aeivIndicarlo)
N9 532.672 - Truc Cransportes. Rodoviários Urgentes de Cargas :Ltda.
novos exemplares - :em rasuras, exduindo " s lava-acas de câmbi o, velocipedes". discriminando oi excluindo
veículos em geral e suas partes inte
gr.antes).
N9 652.779; - Abril a re-nratra e cat.'
mérc • o Ltda.. (novos oxr.anr Cres !.,erp
• -eferéricia a marca gerrica, discrimi-;
nando as '.--,,eerali-'atees reivirdicadas)
N9 665.537 - Ibraco S. aa tam.!
Ind. e Imre - Apre5.'e1ite; nov:s saas
coro etiquetes coladas, com excluo:ia
de: amarelhos de carbear el'exlcos,
aparelhos geradores i),er, ,o quíni 'os.
enroladores elétricos le cabero, máscaras contra gases, retentores coa as az,e óleo.
e
N9 667.332 - Odin Instalaçõea
Mona'a...
•
excluindo "aparelhos -le expurgo
10), gers.dores (c . 6), aper , ihr i -1a
ondulação pe.manente (c.. 48 secadoras,
'fos (cl. 171; velas para li ltras !ci. 15)
eapecifice aparelhos de a pi-ov.,
mação.
N9 (162.. - Constituiçãe
Ltda. (r : .ea exemelal es dfE:criminando pissisamente as ri-i(eaainesi
) Tiaarato
N9 671.1.03 - orga
cee s bctPu mão
S. A. (nevos
"seus perience " por atra.s "-artes integrantes'', eeelarecenio i•ônias
molas")
N9 673.014 - Retifica ideal
fada (
"marca de serviço" na classe 50 pma
"auto lubrificaçao de niot )ree a e.plosão" ou apenas motores ria cl. 6)1

MÁRIO OF:C1AL (Seção III)

Ne 677.813 - Rodrigues & Cia.
(novos exemplares discriminando precisamente os artigos)
N 9 679.574 - S. Paulo Alpagartas
S. A. (novos exemplares sem referência à marca genérica, discriminando os artigos)
N9 634.376 - Caravelle Ind. e
Com. de Aparelhos Elétricos S. A.
- (norma exemplares discriminando
precisamente as máquinas).
N9 686.949 - Emprêsa Paraense
de Material Eletrico Ltda. Empei (novos exemplares sem referência a
marca' genérica, discriminando os artigos).
N9 688.189 - Icesa Ind. de Caldeiras e Equipamentos S. A. - (novos exemplares sem referência a
marca genérica discriminando as máquinas).
N9 688.476 - S. Paulo Alpargatas
S. A. - (novos exemplares sem referência a marca genérica discriminando as máquinas).
N9 688.954 - Manutenção Farade
Ltda. , (em se tratando de marca,
apresente novos exemplares' rèivindicando "marca de serviço" na cl.
50 ou discriminando os artigos na
cl. 8 - Exclua os dizeres "é- facultativo também reivindicação das combinações em côres".
N9 690.098 - Copashi Aparelhos
Elétricos Para o Lar Ltda - (novos
exemplares de acôrdo com os li 19,
29 e 39 do art. 96 do CPI.
N9 693.626 - Monlac S. A. Instalações Industriais' .- (novos exemplares sem rasuras, discriminando as
máquinas operalrizes).
N . 698.340 - Hidromet Tecnobrás
S. A. Ind. Brasileira de Hidrôme-

tros - (novos exemplares discriminando aparelhos para fins úteis, instrumentos científicos, aparelhos elétricos em geral, acessórios de aparelhos elétricos).
N9 693.412 -.Carfepe S. A. Adm.
e Participadora (novos exemplares discriminando instrumentos eletrônicos,excluindo "aparelh i s ie 1:cirnear".
!N9 698.663 -Irmãos Gadlo - (novos exemplares discriminando as máquinas operatrizes).
N9 698.687 - A. G. Boaventura &
Cia. Ltda. - (novos exemplara discriminando:aparelhos para fins úteis,
instrumento., científicos, aparelhos
elétricos em geral, atessÕrios de aparelhos elétricos).
N9 699.080 - In. e Com. Eletrônica Afram Ltda. I- (novos exem
piares discriminando os artigos).
N9 666.606 - Imobiliária Santa
Helena Ltda, - (novos exemplares
reivindicando artigos de 'uma só classe e discriminando-os).
N9 672.959 - Prima Eletro Domésticos S. A. (novos exemplares sem
-referência a marca genérica, discriminando os artigos).
N9 662.185 - Eric Russel - (novos
exemplares discriminando "equipamentos industriais" excluindo "antenas".
N9 652.271 - Mecânica Moto Ar
Ltda. - (novos exemplares excluindo a expressão "genérica" diScrimi
,nando precisamente os artigos).
N9 674.037 - Imobiliária Belo Limitada - (novos exemplares sem referência a marca genérica e discriminando os artigos).
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COLEÇA0 DAS LEIS
1970
VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Leis de outubro a dezeinrvo
Divulgação n." 1.157
PREÇO Cr$ 5,00
VOLUME VIII
1"-rnç,. DO PODER EXECUTWO
De.4:retós de outubro a dezembro
Divulgação n.° 1 156
PREÇO' Cr$ 30,00
A VENDA:
Na Guar afiara .
SP(::1 '.) de Vendas:

Av. Rodrignes Alves, I

:ia I: Ministério da Fazenda
A
' tende

a . peai:.;os pelo Serviço de Recnibõls,-, P c,sta 1
Em Brasília
Na sede do E)

•n•••n•••,

N.
•••nnn••nn••n•110.,
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N9 686.180 - Amazônia Comissões
e Representações Ltda. - (novos
exemplares de acôrdo com o artigo
96 do CPI).
N9 645.607 - Copfecções Maroty
Ltda. - (discrimine os artigos em
novos exemplares, sem menção a
marca genérica).
N9 667.691 - Dominium S. A.
Empreendimentos Participações Adm.
- Bem como sua inscrição no IBC
(Resolução 465).
N9 667.692 - Dominium S. A. Empreendimentos Participações Adm.
Bem como sua inscrição no IBC (Re.
solução 465).
Exigências diversas

Ind. de Tecidos e Malhas Paris.

Lã S. A. (titular do têrmo 481.295).

- Diga sôbre o decidido pelo Conselho de Recursos, à fls. 16.
Embaré Inds. Alimentícias S. A.
(junto ao registro 246.655). - Declare o n 9 de inscrição no CGC.
Deca S. A. Ind. e Com. (janto
ao registro 228.843). - Apresente a
procuração e declare o n° de inscrição
no CGC.
Deca S. A. Ind. e Com. (')unto
aó registro 228.844). - Apresente a
procuração e declare o n 9 de inscrição no CGC.
Cia. de Fumos Ermor (junto ao
registro 221.076). - 1) declare o, seu
n9 de inscrição no CGC; 2) prove o
ramo de atividade; 3) prove que o
signatário do documento de cessão
tem podêres para alienar as marcas.
Cia. de Fumos Ermor (junto aos
registros 227.077 -- 221.078 - 221.079
- 221.080 - 221.081 - 221.08a 225.789 -- 227.215 - 227.416). clare o seu ri 9 de inscrição no CGC.
Memphis S. A. Industrial (junto
ao registro 2a4.592). - Declare o
seu rr de inscriçao no CGL,.
brugaier y Trujiflo S. A: (junto
ao registro 255.948). - Preste es• clarecimentos em face da direrg,ncia
entre o nome da titular -- Lurgaier
y Trojillo e o mie consta do documento amesentado (fls. 8-9)
gaier 05 Trujillo, S. R. C.
Deca 4.9, a. Ind. e Com. (janto ao
registro 263.5'78). - Apresente a procaraça° e declare o n 9 ae inscrmao
no CGC.
Rnodia Ireis. unnicas e Texteis
S. A. (junte ao registro 295.212).
Prove o ramo de atividade.
Neopac Ememe.gens S. A. (junto
ao registro 307.348): - 1) prove o
"amo de atividade; 2) prove que . os
signatários do documento ae cessao
rem. aodeies Lsara alienar a marca.
sm apreço; 3( declare o n° de ins;aiaão no CGC.
„earreaniai Ka_sha Ricoh (junto ao
.gistro 350.514). Preste escla.ecimenlos tendo em vista que no
ecuniento junto ao T. 450.160 nau
consta que a Loc.euade •Karbushiki
.;.aisha Ricoli se denomina ern
;-^e ia orar any arimited.
.-ocirrilasa, Sc'. II. Com . e Ind.
.janto ao registro 383.002). - Apresente cocumento comprobatório da
alt. de nome e declare o n 9 de inscrição no CGC
Rio Cotia (jun.
to ao registro 404.570). - D.rciare
o n 9 cl einecrição no CGC.
S. A ind. e Com. Concórdia (junto aos registros 401.595 e 401.318).
- 1) declare e sei n9 de inscrição no
CGC; 2) prove o ramo de atividade;
3) prove que o signatário do docurnento..de. eessão tem Podéres para
alienar a marca.
S. A Ind.' e (som. Concórdia (jun.
to ao registro 401.379). 1) declare
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rd de incriçáo no CGC; 2) prove
N9 . 452.476
Mirian Seraumotta.
NO 698.966 - - Catu
S.A. Produtos
O seu ramo de atividade; 3) prove
Alimentícios.
N9
652.655
Continental,
Ind.
e
tsjie o signatário do documento de
AVISO AS RE10..RTIMES
Com. de Móveis e Estofados Ltda.
519 699.167 - Casa Lunar de Lac :ssão tem podêres para alienar a
PUBLICAS
, 11 arca em aprêço; 4) promova a resNo 653.030 - Petilãndia Contecções tic"os Ltda.
aUva das rasuras no n 9 do registro
Infantis Ltda.
t. I e &cavara
NO 699.226 - Bar
O Departamento de Impren.
C: o nome da cessionária, no documensa Nacional avisa às RepartiNo 653.705'
Anderson. Clayton 'oeno Ltda.
t) de cessão,
ções Públicas em geral que
& Co. S. A. Ind. e Com.
N" 178.372 - Oftide OrganIzação
deverão providenciar a refor• Daca S. A. Ind. e Com. (junto ao
Guanabara de Imp Di stribit iça o e
ma das assinaturas dos órN9 653.802 - Albuquerque s:
tsgistro 299.890). - Apresente a proExooriaç ic, Ltcia.
gãos oficiais até a dia no de
Ltda.
g.uração e declare o n o de inscrição
abril, a fim de evitar o cancerry 82.241 - Auto Empório Macelo CGC.
N9 654.298 - Arnau Diziod S. A.
lamento da remessa a partir
Industrialização de Sementes Olea- 1 .0 Lilnii,ada.
Sonogesso Reicos S. A. Ind. e Com.
daquela data
ginosas.
5 - Comfie Comercial li.
ajunto ao têrmo 651.214). - Prove o
s adistro de assinatura noEletro Domésticos
;amo de atividade.
N9 654.664 - Pesca Certa Comer- nanciaclora
va. i de renovação, será feito
cial e Imp. Ltda.
Diodirma Com. e ind. Ltda. (junc~....a a apitsentação do em688.)01
Hermax Móveis
ao registro 404.631). - 1) depenho da despesa respectiva
N9 655.374 -- inderpo Ind. de De
clare o n 9 de inscrição no CGC; 2)
tergentes e Produtos Químicos Ltda. notada
A
renovação
do
contrato
de
mos• prove que o signatário do documenSintaryc do ',ira
N' 689. a84
porte aérea deverá ser soliN9 656.331 - Cia. Industrial de
to de cessão tem podêres para alie"
1nd e Comércio
citada, com antecedência de
Perfilados Jafet.
nar a marca em aprêço; 3) prove a
trinta dias do vencimento, à
• 5ransf. do licenciamento do produto
Cedepa Sociedade
690.76a
No, 656.337 -- Cia. Industrial de
Delegacia Regional da Emprê•
no SNFMF.
Ftesmaisabilidade Ltda.
Perfilados Jafet.
sa Brasileira de Correios e Te.
Ny 691)
. Editôra Abril Didática Ltda. (tilég-rafos, ewgrasilia.
Cedepa Sociedade de
N9 656.515 - Pauto PereiraMak,
tular do têtmo 522.772). - Prove
R. spaasabduade Ltda.
'sua, existência legal, indicando ramo
N9 656.688 - Ind. e Com de Be- . N , 600.763
Cedepa Sociedade de
'de atividade e n9 de inscrição no
Responsibiltdade Ltda.
Foram mandados arquivar os bidas Bororó Lt da.
CGC.
N O 656.979 - Michel Cliaya Moprocessos em face do art. 99
• (Arquivem-se os processos,.
Editora Abril Ltda. (junto ao terfi 29 do CPI:
mo 522.772). -.Prove que o signaDiversos
N9 657.012 - Sony Boliche Ltda.'
tário do documento de fls. 30 tem
N"_ 394.623 - US-Med do Brasil
pode:Tas para alienar a marca.
658.257
'
Antônio Carvalho • No 666.786 - Quimio Produiroa
S. A. Inds. Farmacêuticas,
Pescara.
Joanto Magazin Ltda. (junto ao
:Químicos Com. e Ind S.A.
ArN° 453.191 - Shell International
têrmo 671.398). - Prove o ramo de
N9 658.598 - eia. Comercialcuive-fyC:,rxidSeLcia • falta de cumprimento de
atividade declarando também o na- Petroleum Coinpany Limited,
Industrial Katra
Mero de inscrição no CGC e pague
N9 461;303 - Jota Jota Com, e
a taxa de anotação.
N" 658.602 - Polimatie Eletrome- ' N 691.038 - Locataxi Locadora de
Representações Ltda.
I Automóveis Ltda. - Arquive-z..) r..)1
talúrgica
Ltda.
•
Joanto Magazin Ltda. (junto ao
•
'falta de edadrimento de exigencia..
N° 463.488 - Antônio Machado da
N° 659.347
têrmo 671.400). - Prove o ramo de Ponte.
Joaquim [nojosa de
Renolci Cheias Limited (ti ular do
atividade declarando també mo miAndrade.
termo 797.249) - Arquive-se por ter
Nv 470.626 - Carlisle Chernical
puro de inscrição no CPC.
Bazar
Brasiliense
N"
659.471
sido
anotada a pdorrogação no It.
Works Inc.
Ltda.
Na. 524.413 - 524.414 - l.54.415"
• na;
- com a lea•
N9 493.442
1:Aboratoires Anphar,
• Nilton Hotéis International, Inc.
)•in vigor.
-a
N"
-659.643
Tetê
Modas
Infantis
• Cumpra os arts. 81 e 162 do CPI.
N9 494.360 - Agro Fran S. A. Ind. Ltda.
fZetipcação de pontos
Na. 876.007 - 876.012 - Cia. do e Com.
Nv 659.786
Clodoaldo Fernandes;
Vletropolitano de S. Paulo Metrô. N° 507.098 - Máquinas Agricolas Netto.
N9 138.678 - Privilégio de inven
Apresente clichê.
Foster S. A,
N9 660.336 - João Vicente Sapo- çã° para , "Processo para. recauchutar
519.727
INTY
j ou vulcanizar a superfície de um
Couturieitx & Cie.
ca ia..
Diversos
pneumático de borracha"
Bandag
N9 631.356 - Gregorio L. Pedroso
Raimundo Fléliv, 1incoroorated - Pontos publicados em
Nd
660.673
Chemische Fabrik Von Hayden
Chagas
Carneiro.
5
de
fevereiro
de
1971.
N9
532.677 - Ind. Nacional de
¡GMBH (junto ao registro 285.231).
N9 661.673 - Mercantil Rio Branco
• Arquive-es o pedido de anotaçâo Aeronáutica S. A. Aeronác.
N9 119 all - Privilégio de invenção
de alt, de nome em face da petição
siara "Processo para a' elaboração de
N9 552.283 - Grandemarcas In- Ltda.
de fls. 22.
ternacionais S. A. Ind. e Com. de
Ni 661.935 - Distribuidora Carlos dispersões de poliolefinas obtidas sob
baixa pressão" -- Chemische Werke
Lehn Ltda.
Esther Sultan (junto ao registro Bebidas.
uals Aktiengesellschaft Pontos pu3-19 90.598). - Arquive-se o pedido
N9 575.430 - Ind. e Com. Branil
N9 661.936 - Distribuidora Carlos blicados em 3-2-71.
de anotação de transf. por falta de Ltda. .
Lehn Ltda.
Cumprimento da exigência.
N9 156.567 , Privilégio de invenção
NO 610.605 - Hinternand Mercantil
NO 662.180 - Nuncio Odoardi & ara "Processo de estabilização de hiEspelhos Ferbec oLtda. (junto ao Ltda.
Irmão Ltda.
drocarburetos clorados" - Solvay &
pedido de anotação de transf. paz
N9 611.444 - Ind. de Limas IçoPontos publicados em 5-2-71.
falta de cumprimento de exigincia.
N9 662.332 - Super Mercado Vila Cie.
roax Ltda.
dás
Mercês
Ltda.
No
160.431
- Privilégio de invenção
Procida (junto ao têrmo 585.693).
N9 625.271 - Front Feed S. A.
"Processo para a preparação de
N.
i•-• Arquive-se o pedido de anotação
- Salvador Fascinou •
polieteres organosilicicos" - Dos'
Oe alt, de nome, poro falta de cum- Mecanizações Contábeis,
Russ o& Cia. Ltda.
Comina, Corporation Pontoa puprimento da exigência, eis que a peN9 627.148 - Rincan Audio EquiNri 662.33 5
Posto de Carnes blicados em 9-2-71.
tição 038423-70 não esclareceu a exi- pamentos Ltda.
Alfaia Ltda.
gência.
1\1 9 164.802 - 'Privilégio de invenção
No 637.772
S. A. Fábrica de
NO 662.586 - Queijos Pasteurizados para "Nóvo suporte escorredor para
' Procida (junto ao te:.rmo 594.160). Bebidas Cardoso de Glouvèa.
Myrna Ltda.
pratos talheres e outros" - Fibror- Arquive-se o pedido de' anotação
Ue et, de nome por falta de cum- .. N9 638.213 - Farmácia e Drogaria
N9 662.752 - Alfredo Capalbo & lux-Sociedade Industrial Ltda. Pontos publicados em 5-2-71.
primento da exigência, eis que a pe- Circular Ltda.
Pilho.
tição 038416-70 não esclareceu a dlN" 164.406 - Privilégio de invenção
N9
642.436
P.
G.
Decorações
- Editôra Rio Ltda. S/C
kergência.
para "Aperfeiçoamentos para carreLtda.
NO 671.250 -- Ambrósia Herling Figador descarregador para fins diN:- 645.185 - ?rima Eletro
Arquivamento de processos
lho.
versos" - Tecnostransportes S.A.
ticos S. A.
e Comércio - Pntos publiN9 669.261 -- Ancora Indústria e Indústria
aram mandados arquivar os
cados em 18-2-71 - Depos i tado em
N9 645.882 - Farmácia Sta. Maria Comércio Ltda.
17-11-64.
processos por falta de paga- Coretti,
NO 663.140
Carlos Luiz de Frei' mento da taxa final:
N'i) 164.591 Privilégio de invenção
1n1'9 646.086 .- Cia. Riograndense tas.
para "Conjunto de aterragem para
de Negócios S. A.
249 534.780 - Eletrônica Dicitiolon
N9 692.425 - Confecções Mac-Icho carretas" - Clark Equipment ComN9 649.140 - Maria de L°"rdes Limitada.
Ltd4.
pany
Pontos pu ldi cados em 18 de
Medeiros dos .Santos.
daaositado em 20
N9 636.215 - Bazar Princesa do
No 693.232 - Auto Peças Mecânica fevereiro de 1971
N9 649.373
Droga Cavour
. Ltda. Especializada Tecnoscânia Ltda.
de novend,d . de?(' 1 e a prioridade
Norte Ltda.
do col-,:es!Jonc. c-'e adido depositado
No 650.214 - Incomar Ind. e Com.
,k 059 556.208 - Disbrac DistribuidoN9 693.663 - Editõra Monjope Li- a.s Re;iarilçao de P dentes dos Estade Materiais Refratários S. A.
ata e Representações Ltda.
ridtada.
dos Unidos da Araddca. em " i -do noNo 650.317 - Tijolos jundiai Ltda
4 N9 659,198 - Marcos KeutenedN9 694.804 - Discos Musicais Mi- vambrc ria 1963, sob n" 325.270.
Van.
NO 164.573 - Pd• •,' ,io de invenção
N9 651.052 - Comercial de Imóveis notauro Ltda.
para "Adminissr s (d n de escamas de
IP 667.774 - Granil Granitos do Murara Ltda.
IV 695.755 - Irmãos-Mai :-!:=1ino.
mica
ou vidro"
Wladyslaw Diaprasil S. A. - Arquivem:se os proN9 651.056 - Comercial de Imóveis
N ? 698.209 - Panificação Rei do mand
Portos rdakcados em 18 de
I.
Muraro Ltda.
Pão Quente Ltda.
fevereiro de 1971.
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N9 164.940 — Privilégio de invenção
para "Melhoramentos para peração
para central automática particular"
Standard Eléctrica S.A. — Pontos publicados em 18-2-71 — Estabelecido na Guanabara.
N9 165.003 — Privilégio de invenção
para "Motor de combustão interna,
especialmente para veículos automóveis" -- Pontos publicados em 18 de
fevereiro de 1971 — Depositado em
3-12-64.
N9 165.038 — Privilégio de invenção
para "Dispositivo recolhedor de frutas e análogos" — Roger Zmekhol —
Pontos publicados em 18-2-71 — ficando retificada a prioridade dos pedidos depositados na França aos 26
de dezembro de 1963 sob o n9 956.241
e 16 de maio de 1964 Sob o número
974.862.
N9 165.142 — Privilégio de invenção
para, Aparelho para uso' na filtragem de fluidos" -- Sparkler MFG.
Company — Pontos publicados em 18
de fevereiro de 1971 ficando retificada a prioridade do pedido depositado na Repartição de Patentes noteamericana em 11 de maio de 1964,
sob n9 366.229.
N9 165.263 — Privilégio de invenção
para "Conjunto auxiliar para datilografia" — D. Antonia Miranda

Conceição — pontos publicados em
18 de fevereiro de 1971 — ficando
retificados o total de pontos para 3
pontos apresentados.
N9 165.212 — Privilégio de invenção
para "Dispositivos sólidos emissores
de radiações e processos para fabricá-los" — International Business Machines Corporation — Pontos publicados em 18-2-71 — Fica retificado
o inicio do 1 9 ponto e a prioridade
do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 23 de
de zembro de 1963 sob n9 332.563.
N9 166.225 — Privilégio de invenção para "Dispositivos de comando
Para os motores de propulsão em viaturas elétricas" — Tokyo Shibaura
Electric Co., Ltd. — Pontos publicados em, 18-2-71 — Depositado em 15
de janeiro de 196
5.
N9 166.331 — Privilégio de invenção
para "Filtro-Prensa" — Société Fives
Lille — Cail — Pontos publicados
em 18-2-71 — Depositado em 21-1-65
ficando retificada a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da França,
sob n9 961.607, em 27 de janeiro de
1964.
N9 166.378 — Privilégio de invenção
para "Chapa de aço para estampa-
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gem profunda e processo para produzir a mesma" — Kawasaki Sttll Corporation — Pontos publicados em 18
de fevereiro de 1971.
N9 166.505 — Privilégio de invenção
para "Processo de fabricação de eletrodos de grade de quadro para válvulas eletrônicas" -7 Rádio Crporation Of America- 'Pontos publicados em 18-2-71 — Depositado em 26
de janeiro de 1,965 e ficando retificada a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de
Patentes dos Estadas Unidos da
América em 29 de janeiro de 1964 sob
n9 340.988.
N9 166.673 — Privilégio de invenção
para "Processo para a obtenção de
éteres hidroxialcoilicos de galactomananas" — Henkel & Cie GMBH —
Pontos publicados em 18-2-71.
N9 167.076 — Privil:gio de invenção
para "Mecanismo acionador de velocidade variável" — Dodge Manufacturing Corporation — Pontos publicados em 18-2-71.
N9 167.095 — Privilégio de invenção
para "Processo para aderir copolimeros olefinicos a fibra de poldolefina"
— Montecatini Societá Generale Per
L'Industria Mineraria e Chimica —
Pontos publicados em 18-2-71.

N9 167.738 — Privilégio de Invenção
para "Processo para produzir pigmen:
tos fáceis dispersar" — Kemisk
Vaerk Koge A.S. — Pontos publicados em 18-2-71.
N9 167.757 — Privilégio de invenção
cão para "Nôvo e original mostrador
para seleção de rádios emissôras" —
Antônio Estev r m da Silva — Pontos
publicados em 18-2-71.
N9 167.886 — Privilégio de invençãci
para "ELetrodo para envélucro de sis-;
temas semicondutores" — CKD Praha, národní podnik — Pontos publicados em 18-2-71.
N9 167.915 — Privilégio de invencãci
para "Aperfeiçoamento em.. ou referentes a processo de revestir objetos
feitos de poli-olefinas" — Hércules
Powder Company — Pontos publicados em 18-2-71.
N9 168.196 Privilégio de invenção
para "Um processo para a obtenção
de blocos compactos de magnésia semi-calcinada" — Mifalei Yam Hamelah, B.M. — Pontos publicados em
18-2-71.
N9 158.879 --- Privilégio de invenção
para "ProcesDS de fabricar una
acumulador respectivo" — Ford Motor Company — Pontos publicados
em 18-2-71.

ÇONST I TUIÇÃ C.);
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDA N.° 1
PROMULGWA EM 17 DE OUTUBRO DE 1969

DIVULGAÇÃO N. 1.116

Preço: 'Cr$ 1,80
& VENDA
Na Guanabara
SeçAo de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agéncia 1:
Ministério da Fazenda
.1tende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.1.N.
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OLOS N CUONA.,3
LE1 n.° 5 443, DE 28 DE MAIO DE 1968
Desenho da Bandeira Nacional, em cores
Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Bstrélas e llstados
Hino Nacional
Parte para piano
4,— Partitura para orquestra, em 91 B Maior

Partitura para orquestra e cantos em IS% Matei
ir— Música para Banda

Poema
O Desenho dás Armas Nacionais, etn côrcs

o Desenho das Cenvenções Heráldicas doe ZStrIGO Nadando
P Re.senho do Sélo Nacional

DIVULGAÇÃO N.° 1.050

EÇOI fere 440

rã N/-si clr-A
ta Guanaban
• igniZo te ve211aot Av. Rodrigues Nivea, t

ES:eadrie5
•

Agénoia It Ministério da Fazenda
a Redidon pelo Serviço da Rtunbõleo Poetai
Era Brasília
Na Sede do DIN

PREÇO uç NtillIERO DE 110JE: Cr$ 0,30

