REPÚBLICA FEDERATI
SEÇÃO
ANO XXIX - N9.65

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUS fRiAt
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
Em 1 de abril de 1971
Reconsideraçdo de despacho
Jules Bouchet 8.• Cie. (no pedido
de reconsideração do despacho que
indeferiu a marca Jures Bouchet termo 800.9151. - Indefiro o peido
de ,reconsideraçeo do despacho que
negou o registro da marca Jules Bouchet na cl. 43, requerido por Jules
Bouchet 81 Cie. 2. Quanto ao recurso
de fls. 20-23, interposto por Jules
Bouchet X; Cie., ao indeferimento do

registro da marca Afies Bouchet, embora careça de objeto, deverá ser
julgado oportunamente.

Diversos

Aumenticios
Confiança S. A. (titular da marca
Caramelo Ritmo Confiança registro
n9 409.57.). - 1. Suste-se a expedição do certificado de Registro número 409.574, em face do que consta
do processo INPI 09-71, relativo à
sentença proferida pelo Exmo. Dr.
Juiz da 59 Vara Federal.
Pornex Industrial Ivermactutica Limitada (impugnante da marca Parmex têrmo 421,059). - De aceirdo
com a indeferimento da impugnação.
Luz Brasileira A. Ind. e Com:
(impugnante da marca A Milagrosa
termo 547.547). - De acardo com o
pronunciamento da Procuradoria e
das demais informações constantes
do Processo, defiro a impugnaçfio.
Oliveira Vaz Tecidos Representaoffies Ltda. (impugnante da marca
Paraíso das Noivas termo 414.781).
- Indefiro a impugnação.
Cia. Mineira de Tecidos (impugnante do titulo Casa Mineira de Tecidos termo 472.887). - Indefiro a
impugneção.
M. plas_,Branoo S. A. Com . a Ind.
"(impugnante do termo 517,043 marca
Fortaleza). - Defiro a impugnação.
PIC - Pampulha Iate Clube ampugnação do têrmo 524.578 sinal
NIC). - Indefiro a impugnação.
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A. (ImPlarsante do termo 592.712
marca Mimosa). - Defiro a impugnação.
Casas Johy de Calçados Ltda. (impugnante do termo 598.507 marca
Jóber). - Indefiro a Impu gnação.
Minas Investimentos S. A. ed o e Financiamento (impugnante doit
termo 878.218 marca Minas Pina&
catalã - ligam) a hW"
Indústria de Prodtttos
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REVISTA DA PROPRIEDADE
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SECRETARIA DE MARCAS

Marcas indeferidas'

Expediente de 1 de abril'
de. 1971

N9 649.292 - Televolt - Televolt
S. A. mós. Elétricas - cl, '8. Indeferido em face do art. 78, n9 8,

Notificaçlio
Ficam notificados os requerentes
abaixo Mencionados a comparecerem
a este Departamento, no prazo de 60
dias, a fim de efetuarem o pagamento
da taxa final para que sejam expedidos .6É certificados:
N9 714.336 - Apartei° Basilio da
Silva. - Notificar o requerente.
Nottficeedo

Depois de decorrido o prazo de 80

dias, a partir da presente data, para
recurso ou impugnação, e se nenhum
interessado do mesmo se valer, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecerem a
tete Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa fina), dentro do prazo de 60 dim, contados da
data. em que tiver expirado aquêle
prazo de recurso:

Marcos deefridae .
W 541.201 - Sanitex --- da. Ind.
Papéis e Cartonagem - cl. 38. Registre-se.
N9 553.759 - Monte Carta Piazza - el. 41. - Registrese.
N9 573.322 - Princen da- TV Rádio Record S. A.- - el. 50. N9 593.242 - Leibwaehter - Dietillerie 1:C5nig GMBH - el. 41. Registre-se sem direito ao IR oeX"
elimine do charco, constante das etiquetes.
N9 615.098 - Café Mara
. tá - dixe
Feliz Sobrinho - C1. 41. - Regiarte-se.
N9 847.029 - Rodovia ,Moderna -

Editora Brasileira de Livros e Revistes Edibras Ltda.- el. 32. Registre-se sem direito ao 1130 exclusivo de fabricação em geral.
N9 663.038
Thoraas de Le. Rue
- Thomas De La Rue S. A. Inda.
Gráficas cl. 88. - Registre-se na
el. , 88, com exclusão de apólices,
ações, cautelas, debêntures, letras de
allinhia e a expressão "e demais
documentos usados ou adotadas Pela
requerente").
N9 892.399 - Urnas - Casitas de
Jesus Ferrete 'EM ele at 0.4 MO -

5 e 14 do CPI.
N9 465.333 - Ineofer - Ind. e
Com. de Ferro Incofer S. A. - el.
38. -- A preteção reivindicada não
tem relação com s. atividade do requerente. Indefiro o pedido da registro.
N9 487.824 - Aga - Cia. Aga Paulista de Gás Acumulado - el. 38. A. 'Proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente.
Indefiro o pedido de registro.
N9 645.880 - Pozzano - António
Bati S. A, Ind. e Com. de Bebidas
e Conexos , cl. 42. - Indeferido

N9 651.565 - Perfumaria Sulma
Com. e Ind. Ltda.
N9 683.559 - Arthur Bane.
1
N9 676.570 -4 Impermex Engenheel
ria Com, Ind. Ltda. - (1) -O dom
cumento apresentado as fia. 13-14 não
Indica o ramo de atividade da firma
interessada.
N9 587.967 - Laboratórios Reto.
Vietname. A. - (1) Zadgénela ateies
dida fora do prazo legal, acrescida
das restrições abaixo: 11 A Pravo
do licenciamento este com a. validade
esgotada (9-2-88). 12 - Há
gemia no nome da propriedade da
Laboratórios Keto-Wemaco Ltda. pe.,
ra Laboratórios Keto-Wemaco S. A.
(2) Arquive-se, tendo em vista o que
dispõe o art. 99, 9 29 do C. P. I.
,(Arquivem-se os prosemos).
Seção de Transferências e

Licença

do R. 331.722 - /301zano el. 42.
Ne 549.389 - Bebidas ?dessora, As

Expediente de 1. de abril
de 1971

em face

Vencedoras em Pureza e Sabor Fernanda: Azevedo, Bebidas Ltda. eis. 32, 42, 43 e 38; - Indeferido em
face do R.309.9731
199 582.880 - Campineira - Mel
- Doces CaMpineira Ltda. - el. 41.
- Indeferido em face do R. número 338.518.
1,79 619.353 - Esquema - Esquema
Publicidade e Relações Públicas Limitada - el. 32. - Indeefrido em
face doa Ra. 273.979 e 218.572.
249 634.258 - Papagaio Clouxêa
Pilho 4s Cia.- Ltda. --r el. 41.- Indeferido em face do It. 235.567 Breiild's - c/. 41.
N9 653.224- Praia de Ouro mãos Santiago&.Cia.
el. 42.
- Indeferido em face do R. 278-283
- Praia - el. 42.
N9 666.113 - Ventilo Polebghi
S. A. Ind. Brasileira de Produtos
Alimentícios - el. 42. - Indeferido
em face do R. 357.319 - Vesuvio el. 42.
N9 691,522 - Caldas -8. A. Vinhos e Bebidas Caldas -- el. 42. Indeferido em face - do art. 78 na. &I
7, e 83 do Mn.
N 9 697.841 - Real - Casa Real
Ltda. - el. 38. --a ~tale reivindicada não tem relação com a
atividade do requerente. Indefiro o
pedido de registro requerido.
Arquive-se, tendo em vista o que
=0:o art. 99, 19 do
N9 660.973 - Parmagrieeda
ImportaçãO • Beportação

Exigências

Dr. Soden° Delprete Gentil.
Pedido de transferência do
n9 282.796. -..Cumpra, a requerente
de fls. 6, as exigências seguintes:
1) prove o ramo de atividade do cem
dente e do cessionário; 2) declare
n9 de inscrição no C. O. C.
N9 589.231 - A. T. Z. - Telefoe
nosAutomáticos do Brasil El. A. -4
Prove-se que o original do documento
de as. 15-19 foi arquivado na Junta
Comercial e promova-se a autentica.
ção deste documento.•
N9 569.233 - A. T. E. - Telefona
Automáticos do Brasil S. A. - Proe
ve-se que o original do documenta
de fls. 15-19 foi arquivado na Junta
Comercial e promova-se a autenticaçfío déste documento.
N9 563.234 - A, T. E. - Telefonei
Automáticos do Brasil B. A. - Prove-se que o original do documento
de fls. 15-13 foi arquivado na Junta
Comercial e promova-se a autenticam
ção deste documento.
N9 651.654 - Satvat Editõres S. A.
- Cumpra-se o art. 81. junte-se prom
curaçáo de acórdo com o art. 1611
do CPI e promova-as ressalva da me
sura no nome da marca, fls. 9,
N9 653.005 - Syntex Corporation,
- Cumpra-se o art. 89, junte-se procuração de Wird° com o art. 162 do
CPI e junte-se a prova do licenciam
mento e da transferência do liceu..
demente do produto no S. N. P.
M. F.
•
A. Agia Aktiengeseaschaft - -No ma
I ido de tocgibencis do T. 7$3.88Q.d
NO

c.323perizeme das repartlÇaCO

((2,estâuitio à publicação.
'.,';'3(Chidt": na Seção de Comiaté as 2"1 horas. O atentti Cf) olíco pela Seção Ca
será, de ,!R às 12 horas.
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— Apresente a procuração de acôrdo
com o art. 162 do CPI e o original
de fls. 10-13, a requerente de fls. 9,
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft
'No pedido de transferência do T.
no 792.881. — Apresente a procuração de àcórdo com o art. 162 do CPI
e o original do documento • de fls.
L0-. 16, a requerente de fls. 9.
Diversos
Mikes Demetre Houlis — No pedido
de transferência do T. 450.493. —
ârquive-se o pedido de anotação de
'..;eansferência de fls. 10, por falta de
(any wirnento de exigência.
Brevest Alimentaires S. A. Bralsa
No pedido de transferência do T.
no 502.736. — Arquivem-se os pedidos de anotação de transferência,
de fls. 12 e 23, por falta de cumprimento da exigência publicada no D:
O. de 21-7-70.
Gallina Blanco S. A — No pedido
G:le

transferência do T. 380 .969. —

rrU:o

c, • 0-.21v,

ere

N9 142.938 — The Goodyear Tire
& Rubber Company — Desistência em
ordem. — Arquive-se o processo.
Lápis Johann Faber S. A. —
Opoente do T. 156.218 — P.I. —
Arquive-se a oposição de fls. 15, em
face do pedido de desistência do
mesmo.
Exigência
Dobhe Truss Company, Inc. — Impugnante do T. 488.980. — Pague o
impugnante a taxa correspondente ao
pedido, na forma da legislação vigente.
•

.=.11.7121/••

n

Seção de Reetireos
No 682.249 — Laboratórios Londriforma S. A. — Preste esclarecimentos quanto ao nome que não confere
com 8. inicial ou promova a transferência.

Arquive-se o pedido de anotação de REPUBLICAÇAO: PRESIDENTE —
transferência, de fls. 31, por falta
SECRETARIAS E SERVIÇOS
de cumprimento da exigência publiD. O. de 30-3-71
cada no D. O. de 21-7-70.
Em 1 de abril de 1971
Diversos
PUOCURADORIA GERAL
Inds. York S. A. Produtos Cirúrgicos (no pedido de prorrogação da
Seção Legal
pat. MI n9 2.346). — Prorrogue-se.
Danlop Rubber Company Limited
Pllarpediente de 1 de abril
(no pedido de prorrogação da pat. MI
de 1971
no 5.466). -- Prorrogue-se.
Diversos
Orion Ind. Eletromagnética e Plás1\15 587.232 - Laboratórios Silva tica Ltda. (no pedido de prorrogação
'Araújo-Roussel S. A — Desistência da pat. MIl no 6.466). — Prorrogue-.
ern- ordem — Arquive-se o processo. se.
Orion Ind. Eletromagnética e PlásN'” 120.582 — Josef Riepel, Fritz
,ãcirerer e Erich O. Riedel — Desto- tica Ltda. (no pedido de prorrogaando em ordem. — Arquive-se o ção da pat. MU no 6.467). — Pror
rogue-se.
'processo.
A. Moreno & Cia. Ltda. (no per?'
Cibo Sotiété AnonyN . 'i67.326
do de prorrogação da nat. MU r 11'1 .
.-Desistência em ordem, —
mero 6.664). — Prorrogue-se.
@ processo.

Oposições
Eurico Signori e Beti AP. C. Paes
de Barros (opoente da pat. PI têrmo 158.689).
Diversos
G. 379-70 (referente à, Pat. PI
"Nova dobradiça para armários metálicos e outros", n 9 67.817, de Moveis de Aço Fiel S. A.). — Arquive-se.
Desma-Werke Gesellschaft IVIit
Beschrankter Haftung (titular da
pat. P/ no 84.047). — Cancelo a
patente 84.087, intempestivamente expedida, e determino o prosseguimento do pedido, a fim de ser examinado
o recurso interposto por S. Paulo
Alpargatas S. A.
Heinz E. Genter (no pedido d
caducidade da pat. PI no 63.442). —
Declaro a caducidade da Patente número 63.442.
No 165.555 — Amla Refrigeração,
Com, e Ind. S. A. — Arquive-se por
falta de pagamento da taxa final.
Foram mandados arquivar os processos abaixo de acôrdc com o artigo 145, uma vez que a procuração
apresentada não atende ao disposto
no art. 162 do CPI.
Nç 202.155 — Carter Wallace Inc.
No 202464 — The• National Cash
Registe" Compan Y.
N9 202.276 — Burrough:: corp.
Hooket• Chemical
No 204.728
rp.
Canron Lirnited
N9 204.975
Canron Ltd.
N9 205.140 — Societé Anonyme
D. B. A.
Nç 205.301 — The National Cash
Register Compan V.
No 205.497 — Fmc Corp, •
N o 205.533 — United States Steel
Corp.
N° 206 101 — Mitsui Tcatsu Chemieals inc •

N9 206.102 — Welwyn Electrie2,'
Limited e Societé Française de INIlectroresistance.
Societé Anonyrne
No 206.129
D. B. A.
N9 206.130 -- Societé dee' Worge6
et Ateliers du Creusot
N9 206.592 — Societé Anonyine
Automobiles Citroen.
N9 206.727 — Atlantic
Company.
N9 206.858 — F. Hoffmumn la Rache &. Cie. Societé Anonyme.
N9 206.862 — Robertshaw Controlo
Company.
No 207.161 -- Amelican
Products Inc.
N9 220.316 — Dymc índustries IO.O
— Arquivem-se os processos.
PRESIDENTE — SECRETARIA
E SERVIÇOS
(Republieaçao)

,Exigéncias *
Jules Boucht & Cie. (impugnante
da marca Dubouchett Many, Blane
têrrno 419.791) — Apresente a flP.,
ma impugn ante picv- do depósito
de sua marca. Cancele .se o despacho dearquivamento de .fls. 35.
O.R.M.A. Istituto Terapeutico Romano I.T.R. Società. a Responsabilltà, Limitata (junto ao registro número
19538 — 195.439 — 205.539). —
•
Apresente a procuração.
Merck & Co. Inc. (junto ao registro 225.853) — 1) apresente procuração com os poderes exigidos pelo
art. 162 do Dec.-lei 1005-69 -- 2)
apresente aditivo ao contrato de ernolorecão junto ao processo do Registro . rí9 256.016, incluindo o n 9 do re^istro e o nome da marca de que se
trata — 3) atenda as alíneas a e b,
do item 1, da Portaria 30-70, de 17
çie setembro de 1970, deste Depa rtatmento, com relação ao citado contra-"
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to - 4) declare e n9 de inscrição
da licenciada no COO. - 5) comprove o ramo de atividade da mesma.
Institut National des Appellations
d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie
, (impugnante do têm," n 9 514.599 marca Saint Den(s) nasue a tema
elovida.
Diversos

Johnson 83 Johnson (no pedido de
ducidads da marca Vêpre regisa
tro n9 298.122). .-. Declaro a caducidade do Registro n9 296.122.
Armando de Oliveira Andrade (no
pedido de caducidade do titulo Livraria Editôra Haya - registro número
212.653). - Em face do pronunciamento da Procuradoria e das demais
informações constantes do processo,
, declaro a caducidade do Registro mlmero 312.653.
Metalurgica Estampotécnica Ltda.
(titular do têrmo n9 425.495 --a marca
Eastampotécnica). - De acôrdo, devendo o processo prosseguir nos têr. mos propostos agla Procuradoria.
West Riding Investments Limited
(no pedido de prorrogação da marca
Caldox - registro n9 256.901). - Arquive-se o pedido em face do disposto
no art. 99 ê 29 do CPI.
al9 801.110 - ORIVIA Istituto Tarapeutico Romano S.R.L. - Arquiveae o pedido por ter sido anotada a.
prorrogação no registro n 9 195.439,
de acôrdo com a legislação em vigor.
NO 801.111 - ORMA Istituto Tarapeutico Romano S.R.L. - Arquiveate o pedido por ter sido anotada a
prorrogação no registro n9 195.438, de
acôrdo com a legislação em vigor.
Otaviano Dias Bastos (juba ao registro n9 248.363). - Arquive-se o
pedido de anotação de transf. por
falta de cumprimento de exigência.
Antônio Frederico az Filho Ltda.
(junto ao registro 274.966). - Arquive-se o pedido de anotação de
transf. por aftla de cumprimento da
exigência.
Cama Industrial Cosmética Ltda.
(junto ao registro n 9 293.200) . - Arquive-se o pedido de anotação de
transferência por falta de cumprimento de exigência.
Kaiser Jeep Corp. (junto ao registro n9 311.632) - Arquive-se o
pedido de averbação de contrato, de
fls. 34, por falta de cumprimento de
exigência Publicada no D.O. de 25
de março de 1970, eis que o contrato
junto ao a 217.480 já está averbado.
Aguas Sanitárias Lavalim Ltda.,
Venceslau da Costa Abrantes Filho e
Química Industrial Detroit Ltda. (junto ao têrmo n 9 519:)52). - Arquivem-se os pedidos de anotação de
transferência, por ?alta de cum primento da exigência publicada no D.O.
de 11-1-71.
Usina áe Latichnos Abbud S.A.
(junto ao registro n 9 317.595). Nada
há quedeferir quanto à solicitação de
fls. 16. eis que o certificado já foi
retirado, conforme recibo assinado
por Tais Cintra, no dia 4-11-70, às
fls. 15.
Cia. Usina Varjão de Açúcar e Alcool (no p edido de caducidade da
marca Varjão - registro 325.224). Em face do pronunciamento da Procuradoria e das demais informações
constantes do processo, declaro a caducidade do registro n 9 325.224.
The Singer Company (no pedido de
caducidade da marca Sangar - reIsristro n 9 340.072) . - Declaro a caducidade do R 340.072 _
Kleinol - Prodaktion Gesellschaft
IVIit Beschrankter Haftung (no pedido
de caducidade da marca ilin - registro n9 174.5031. - Declaro a caducidade do R. n 9 174.503 e respectiva nrorrogação sob n9 319.787.
Instituto Químico Campinas S.A.
(no pedido de caducidade da marca
Calcidran - registro n9 267.887).
Em face do pronunciamente da Procuradoria e das demais inaarnações
constantes do processa declaro a naducidade do R. 267,237.

Usina Siderúrgica da iahia S.A.
Uaiba (no pedido de caducidade da
marca Usibra, - registro n9 358.199).
- Em face do pronunciamento da
Procuradoria e das demais informações constantes do processo, declaro
a caducidade do a 358.199.
Darroar Laboratóriôs S. A. (no pedido de caducidade da marca Sorbamin - registro n9 236.709) . - Em
face do pronunciamento da Procuradoria e das demais informações constantes do processo, declaro a caducidade do R. 236.709.
Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
(no pedido de caducidade da marca
Clopan-P - registro n9 256.4205). Em face do pronunciamento da Procuradoria e das demais informações
constantes do processo declaro a caducidade do -R. 256.205.
Laboratório Climax S.A. (no pedido
de caduaidade da marca Polidisen registro n9 347.934). - Em face do
pronunciamento da Procuradoria e
das demais informações constantes do
processo, declaro a caducidade do Registro n9 347.934.
Planalto Ind. de Artefatos de Papel Ltda. (no pedido de caducidade
da marca Planalto - registro número 208.981). - Declaro a caducidade
do R. 208.981.
Tampar Roupas S.A. (no pedido de
caducidade da marca Davanzo - registro n9 295.947) - Declaro a caducidade do R. 295.947.
Omega S.A. Artefatos de Borracha
(impugnante da marca Neoflex têrmo n9 645.050). - Defiro a impugnação.
Carpe' Representações e 'Comércio
Ltda. (haptignante da marca Cárpel
têrmo n9 649.528). - Indefiro a
impugnação.
Cooperativa dos Estudantes de Pôrto Alegre Ltda. (impugnante da marca Cepal têrmo n9 524.899). Indefiro a impugnação.
Cia. Ferro Brasileiro S.A. (impugnante do térmo n9 606.069) . - Indefiro a impugnação.
Ford Motor Company (irnpugnante
do tOrmo n9 610.538 - marca Destra)
- Defiro a impugnação,

Retificaçdo de P.ente,,

N-9 163.696 - Aperfeiçoamentos em
carretéis para fitas de máquinas de
escrever e somar - Antonio Sampaio
Filho -(São Paulo - Pontos publicados erri 5-2-71).
N9 173.189 - Aperfeçioamentos em
máquinas para lavar tecidos - General Electric Company - (Depositada em 15-9-65 - Prioridade de 28 de
setembro de 1964. - Pontos publicados em 30-3-71).
N9 156.999 Contrôle da ganho
automático para um recptor de televisão-motorola, Inc. - (Pontos publicados em 30-3-71).
N9 160.896 - Dispostivo para a sujeição de objetos sôbre paredes - Artur Fischer (Prioridade n 9 40.349 Pontos publicados dm 30-3-71).
N9 166.112 - Aparelho de contrôle
de transferência - The Gillette Company - (Depositada em 8-1-65 Pontos publicados em 30-3-.71).
N9 167.306
Máquina para fabricar helicóide de material plástico e
correlatos Recabo S.A. Ind. Gráfica - (Depositada em 18-2-65 -Pontos publicados em 30-3-71).
N9 179.356 - Aperfeiçoamentos relativos a tratamento a calor de fôlha e tira de aço - Associated Electrical Industries Ltd. e The Steel
Company of Wales Ltd. - (Depositada em 9-5-66 - Prioridade de 10
de maio de 1965. - Num total de
18 pontos apresentados. - Pontos publicados em 31-3-71).
N9 179.641 - Aparelho separador
- McDonnell Douglas Corporation (Pontos publicados em 30-3-71).
N9 179.673 - Processo e aparelho
para inverter a posição das pontas
de cigarros - Molins Machine Company Ltd. - (Pontos publicados em
30-3-71).
No 179.527 - Aperfeiçoamentos introdJzidos na construção de parafusos - Romain Podolsky - (Num total de 8 pontos apresentados - Pontos publicados em 31-3-71).
N9 179.520 - Dispositivo para, refrigeração de óleo em motores de

combustão aa Pandelis Haralamba
Raralanbidis - (Pontos publicado em
31-3-71).
NO 179.680 -- Dispositivo para C)
transporte de trama em um tear de
alimentação continua - Nuovo Piga
none S.p.A. - (Depositada em 21a
de maio de 1966 - Pontos publicado
em 30-3-71).
N9 182.026 -- Processo e aparelhe
para produção de fios de núcleo tora
tido - E.I. Du Pont de Nemour
Company -a. (Prioridade n9 479.103
- Pontos publicados em 30-3-71).
N9 131.086 - Processo de co-polia
merização - Union Carbide Corpo.
ration - (Depositada em 24 de julho
de 1961 - Pontos publicados em 3(è
de março de 1971).
N9 153.835 - Dispositivos e estruturas de ligação - Lockheed Aircarft
Corporation - (Prioridade de 27 de _.
agôsto de 1945) - Pontos publicados
em 30-3-71).
•
N9 166.681 Mecanismo de Acuo-namento dos accessórios usados para
formação dos pontos em uma máquina de costura - The Singer Coma
pany - (Depositada em 28-1-65 as
Pontos publicadas em 30-3-71, .
N9 180.796 -- Aparelho para encre.s.
par uniformemente filamentos -- Mbar Industries. Inc. - (Deposii-ds..
em 28-6-66 - Pontos publicados r,ril
10-3-71).
No 180.585 - Maquineta ou tensor
para lançadeiras de seda co-Glogowski e Wolff S.A. Mar-minas
e Acessórios para . a Ind. Tex,i1 (Pontos publicados em 30-3---71
No 176.654 -'Aparelho se;!aid.),'
trilha - Vidros Cornin g Brasil sa.A.
(Prioridade n9 429.553 •-- Pontos nuMice.dos em 30-3. 71) .
N9 176.669 --- Navo modela vl d.
:'redor de oscilacão linear centrUita,
Carlos Heinz Von V il lon
(Denoitrda em 95-1-66 -- Num tot-I (12
- Pontos ou1 pontos
blieados iço 30-3-71).
176.722 -- Co rpo Oco per0
ries de concreto - Artur Pi r elier (PrioridPcie no 45.430 --- Pontos onklicados cor 30-3-71) .
No 177.043 --- Aper feiçoamentos na
process.o dc preparaeão em massa dt

LEI DE
DESENVOLVIMENTO
U ANO E EGIONAL
REGULAMENTOS COMPLEMENTARES
bECEETO "E" N.° 5.800 de 20-4-1970'
DIVULGAÇXO N.° 1142

Privo: Cr$ 6,
A Venda:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Atveg
ii.oèficia 1: Ministério da Fazendà
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso PostaIl
Em Brosilia
Na sede do OEN

polímeros e de c000limeros k b-sc da
cloreto de vinda mediante nolinie r icação em dois zotagios Prointits,
Chimiques Pechiney - Saint - (Pontos publicados em 30-3-71) .
No 171.505 - . Centrífuga com tambor de peneiracão cônicamente al g rgado na direção da extreinid, ,la de
descarga - Hein, Lehmann Ri Co.
Ag. -- (Depositada em 22-7-65 -ontos publ i cados em
.
No 166.925 - Ancoragem 4Ë., dois
suportes articulados para comnortas
de seguimento -- Fried Krann Gesellschaft Mit Beschrank ter "Roftung
(Depositada em 4-2-65 - Pontos publicados em 30-3-71) .
No 166.906 - Processo para preparar um polímero de fosfonato
adição - Rohm & Haus Company
- (Pontos publicados em 30-3-71) .
N9 165.590 - Aperfeiçoamento no
processo paar formar cobertura solta.
para objetos macios e artigos resultantes - Stoásr Brother And Company Ltd. (Pontos publicados em 3(1
de março de 1971).
N9 156.834 - Liga de cobre destinada especialmente para fundicáo sob
pressão - Aktiebola.get Norcliska Armaturfabrikerna - (Pontos publica.
dos em 30-3-71)N9 167.830 - Processo para P reparar películas para embalagem respectivas películas têrmo-adesíveis
vestidas - Montecatini Società Generale Per • L'Industria Mineraria e
Chimica - dPontos publicados em 3(1
de março de • 1971) .
.N9 169.640 - Aperfeiçoamentos em
frascos - Shunji Nishimura - (Paho
tos publicados em 30-3-71).
1\19 130.976 - Processo para proa
duzir polímeros de acrilonitrils, <=2
Toho Bayon Kabushiky Kaisha
'Pontos publicados em 30-3-71). „.A,
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