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INSTRUI- O rl AC10 RI A L
PROPPEEDADE RINS MIAI
EXPEDIENTE DO PRESIDENTE
Em 6 de abril de 1971
Pedidos de Preferencia
Lorenzo Zaro - No pedido de preferência da patente PI 205i230; Dl
têrmos 213.500, 212.501, 212.502,
212.503, 212.894, 212.712, 212.713 e
212.895; PI têrmo 213.126; DI têrmos 213.127, 213.128 e 213.129; P1
tèrmo 213.217 - Em face do pare= contrário da Secretaria de Patentes, indefiro o pedido de preferência.
Diversos
Gaboardi & Gubernatti Ltda. impugnante da marca Líder têrmo
n9 375.510 - Defiro o pedido de
impugnação.
Tipografia Delta Ltda. - Impugnante do têrmo 518.921 titulo Copiadora Delta -, Arquive-se a impugna,ção.
Eusebio de Oliveira Telles - Irapugnante do têrmo 306.661 marca
Favorito - Defiro o pedido de impugnação.

Serviço de' Recepção,
inform2ção e Expedição
Expediente de 6 de abril de 1971
Arquivados por falta de pagamento
da taxa final
NO 90.680 - General ElectrIc
Company.
No 113.983 - Fábrica Nacional de
Artefatos de Metais S. A.
No 130.623 - J. T. Baker CheInical Company.
• No 136.696 - Aktiebolaget Bahco.
N9 138.254 - The Firestone Tire
& Rubber Company.
No 148.251 - Hildebrando Furaan
No 147.362 - E. I. du Pont de
Nemours and Company.
N9 150.859* - Monsanto Company.
No 151.555 - Gebhard Weigele e
Johann Sulzberger.
NO 152.696 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
NO 152.990 - Pedro Pere Parera
e David Fabra Llaurado.
NO 153.840 - Imperial Chemical
Industries Limited.
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N9 692.048 - CPC - Perticanaps
S.A .Indústrias Reunidas de Embalagens - cl. 28 - Registre-se.
No 699.875 - Bianco - Dant()
Iderito Dei Bianco - cl. 46. - ReN O 174.294 - General Dyanamics gistre-se.
N9 154.966, - Pripart S. A.
Corporation.
N9 155.100 - Giordano Bruno BisMarcas Indeferidas
NO 174.643 - Estabelecimento
mark.
cânica Tupan S. A.
NO 641.481 - Ao Gaúcho - Fran.
N9 157.378 - Monsanto Company.
IndoNo 17.51 - Dante Donato Dona cisco Sprovieri S.A. - cl.
ferido por não atender o disposta
N9 157.516 - Allied Chemical Cor- telli.
no art. 75 n9 5 do CPI.
poration.
- Arquivem-se os processos.
N9 657.199 - Multicolor de Luxe
N9 158.651 - South African Iron
- clange Indústria e Comércio Cos
MARCAS
and Steel Industrial Corporation Liméticos Ltda. - cl. 48 - Indeferido
mited.
Arquivados por falta de pagamento por não contrariar o disposto no
N9 159.100 - Atlas Chemical Inart. 75 no 5 do CPI.
da taxa final
dustries Inc.
N9 603.811 - Laboratórios AnciroNo 293.172 - Indústria de Meias maco S.A. - cl. 3 - Embalagem
NO 159.602 - Irmãos Machado Sr
Espumatex S. A.
Cia.
Repiesentacla Internamente. - InNo 160.192 - Luiz Carlos BerNO 510.097 - Confort Air S. A. deferido por não contrariar o distholdo.
posto no art. 76 n 9 5 do CPI.
Engenharia Indústria e Comércio.
No 663.812 - Embalagem repreN9 164.554 - Juan de Dios MarN9 529.199 - Artefatos de Bambu
tinez Caballero.
sentada no verso - Laboratórios AnTake Ltda.
dromaco S.A. - cl. 3. - IndeferiNO 164.775 - Rohm Haas Com;
N O 540.917 - Sociedade Mecânica
do por não contrariar o disposto na
pany.
para Indústria e Lavoura S. A.
art. 76 n9 5 do CPI.
N9 679:576 - "A" - São Paulo
NO 164.867 - Monsanto Company, N O 629.213 - Cooperativa AgrícoAlpargatas S.A. - cl. 9 - A luo°
No 164.951 - Chemiséhe Fabrik la de Cotia Cooperativa Central.
teção reivindicada não tem relação
Pfersee GMBH.
NO 629.228 - Cooperativa Agríco- com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro
Tupelo Spindle Co. la de Cotia Cooperativa Central.
No 165.204
Inc.
NO 644.149 - Linhas Varicor S. A.
Exigências
No 165.549 - Lee Wilson EngiNo 654.28 - Fortindade Indústria
neering Companu Inc.
de Caixas de Papelão Ltda.
N9 588.329 - Arvic Indústria de
NO 165.611 - Monsanto Company
Artefatos de Plásticos Ltda. N O 655.825 - Frugumes Comércio
Apresente noxos exemplares com exo
N9 167.322 - Uniroyal Inc.
de Frutas e Legumes Ltda. .
clusão de puxadores de água para
N9 167.365 - Etablissements SanNo 674.530 - Embalagens Bevile uso doméstico e cumpra o art. 73 e
dret.
Ltda.
bem como sua inscrição no CGC.
N9 167.852
Larini & Cia. Ltda. •
N9 562.911 - Jirair Diran Ganem
- Arquivem-se os processos.
N9 168.207 - Oerlikon Buhrle Hol- Promova a retificação de nome.
ding Ag.
N9 597.186 - The Norwich Pharo
N9 168.612 - Heinrich Friedrinc
SECHETAU DE MARCAS
tria.cas Company. - Cumpra o deSchroder.
positante o que determinam os artigos 81, 96 g 59 e 162.
Expediente de 6 de abril de 1971
No 169.140 - Rohm & Haas Company.
N9 662.984 - Hoocker Chernical
Notificação
Corporation - Apresente novos
N9 169.223 - Uniroyal Inc.
exemplares sem referência à, marca
Depois de decorrido o prazo de genérica discriminados os artigos,
No 169.490 - Jacob Simon Kam60
dias,
a
partir
da
presente
data
borian.
para recurso ou impugnação e se ne- com exclusão de óleos absorventes
No 170.224 - Roger Touyet.
nhum interessado do mesmo se va- para fins de conservação usados na
N9 170.594 - SNIA Viscosa ler, ficam notificados os requerentes medicina e farmácia, na classe 19
cieta Nazionale Indústria Applicazio- abaixo mencionados para compare- cumpra os artigos 81 e 162.
nio Viscosa SrA .
N O 664.035 - Laboratórios Noll a
cer a êste Departamento, a fim de
No 170.761 - SNIA Viscosa - 50- efetuarem o pagamento da taxa fi- A. - Autentique os documentos de
cieta Nazionale Indústria Applicazio- nal, dentro do prazo de 60 dias, con- fls. 21-25.
nio Viscosa SrA .
tados da data em que tiver expiraArquivem-se em face do Art. 99
do aquêle prazo de recurso:
parágrafo 29 do Código:
No 170.990 - Comissariat a L'Energie Atomique
, N9 477.498 - Société des Usines
Marcas Deferidas
Chimiques abone Poulenc.
No 171.642 - Shell Internationale
N9 663.951 Lene Américn
Research Maats chappij NV.
N9
José da Silva - cl. 48 - Registre- pany. 540.270 - Parke Davis 8s Com.=
No 173.129 - Allied Chemical Cor- se.
N 9 617.884 - Joaquim ' Pereira
poration.
N9 p88.999 Ekadrin - &Indo; Bento Júnior,
N9 173.583 - E. I. da Pont de S.A. (Sandoz AG Sandoz Ltda) No 660.971 - FarmagriCOla
NemoUrs and Company.
ci. 2. - Registre- se.
p ortação kngmtaça%
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e.7. pcaitte aos repartiçOea
tjeebipeas, destinado à publicação,
eerc2 eecebido na Seção de COMi&P,icaeões até ás 17 horas. O ateri(liraen0 do público pela Seção de
Pcdto'io'; •=erdi de 12 às 18, horas.

DIARIO OFICIAL (Seção In

/%)ri c1 a :,.//1

EXP1I IENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ctiecitie ou vaie postai, ::ta moo?
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em, favor
da Delegacia Regional da Emprèse1
Brasileira de Correios 'e TeléerafoS
em Brasília

;?, Os oezernais para publicaçao;
ALBERTO DE BRITTO PLREIRA dileeneatc autenticados, deverão
6) No ((1,50 de porte aéreo para
S'e, • i,- •-•'.1»oeeeiodos diretamente, em
localid. e.- não servida por êsse
.espeeo dois, 2771 papel acetinado esupp oca CtiAdVIÇO OE PLMILICASCIEL
CHEIPC ,_.‘,. 3uçÃc; oc çautaAçÃtb ineo ee tee •aporte, a Delepacia (-feeec,az;lairtdo, medindo 22x33
•
de dmprésa Brasileira de
J,,
6,
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
.
'
PLORIANO
GUIMARÃES ' Reg.o,ieli
eentí metros, s2ín emendas ou raCorreos e Telégrafos em Brasília
:Mine que eti¡ieultem a sua comse obriga a completar o encami.;peeew)ao. Un especial guando N.W.,nhamento ao • destinatário por
DIÁRIO %..-)FI1CIAL
i'dbOos
outras. vias, independentemente de

acréscimo no preço.

actalmcies comas em tinta
;-•préta e indelével, a critério do
e1,1 IV
J.r .••ectiimaçoes pertinentes

r6.'eibuida, nos casos de
3rre .oe oniisv7o, serão éncalninharkte, P g r escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subse;Ti:lente cl publicaçáo
innÉéein

i) As

assinaturas serão torna-

,V,t2,s , no E) 1.2V O transporte por

ae,rea será contratado separadamente com a Delegacia da Em;vêm Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
ee encarregar também de encami;altar o pedido de assinatura ao
212.1.2V Neste caso, o assinante dirigirá ao D.1 N o pedido de assinatura e o pagamento do valor
wrrespontlente, 'ta forma do item
segui ate
á) te remessa fie vetores para
Vssinatitra, ove será acompanhada
ge esclarecimentos quanto à sjta
vplicação, será feita somente por
--•

IV 660.974 — Frarmagricola S.A.
Importação e Exportação.
NP 660.975 — Farmagricola S.A.
Importaçã oe Exportação.
N9 692.116 — Humberto Riga,u0,
Arquivem-se os processos.

idOçaià das oc.ofic,00c.as

CIO oxpodionto auCi.nuatturnanco
WeetOnai do Propriodado !nduotried ea MirEctõrie
do iode...atriz.
cio Comórclo

IE5D?&360 ,385 oficinas: te Depal$9mcato ecimprenst:
n91.7.99.99•9Y

ASSINATURAS

10 Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqiiente O pedido
Semestre oebo;p0.sc, e Cr$ 30,Ü0 Semestre
sjuloA Cr8 d2.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
co eneel O prazo das •
Ano o.ap_oo_eG000 o oo aoo . a Cr8 60.00 i Ano . o_oseaocau
Cr$ 4500 semestral
assinature.s
o Exterior é sàg xterim
n ate comei e eeo haverá trens
Rxteriop
po te por via aérea
An0
Cro 65.001 Anel
.
y Cr lt3 50,00
Si renovação cleveS ser eoe
PORTE ABRE°
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Nensai
/7,001 Semestral Cr$ 102,00 s Çflita1 —. Cr$ 204.00 e do porte aéreo Vencidos, serão
Cr
suspensos independentemente de
(\T OMER° A.VOLSO
.aviso-prévio
— O preço do 122177Zer0 avulso nourn 0,0 última vagina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos às edições dos órgãos ofi— O preço do exempla, atrasuao sere acrescido de Ca3 0,02,
ciais, os assinantes deverão soliciSe do mesmo ano, o de Cr$ 0,01 por ano. se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
EtsPkançoss s MUSCULARES

0_17,0_9, a_e_fito_o c xt ft 0 c. a s s

Seção de, Transferências
Licença
Expediente de 6 de abril de 1971 •
Foi mandado anotar a transferência e alteração de nome do processo
abaixo menczonado:
Frigitronics, Inc. — , (Transferido,

159.718— P.I.).

.Exigêneias

Exigências

La, Porestal Inversora Y Financiera
172.044 — Ind. e Com. lama- S.A. — No pedido de transferência

na Ltda. — Apresente relatório e
pontos com titulo de acôrdo com a
natureza do pedido.
Nç 177.005 — Shozo ()kat — Apresente relatórios e pontos com títulos
de acórdo com a natureza do pedido.
N° 177.251 — Hevea S.A. Ind. de
Plásticos — Apresente relato:los e
pontos com títulos de acôrdo com a
natureza do pedido.
N' 176.233 — Fanor Peçanha Coutinho — Apresente relatórios e pontos com títulos de acôrde cJrn a natureza do pedido.
N° 201.936 — Wembley ri,d. Metalúrgicas Ltda. — necessário que
a autorização do inventor e a procuração sejam apresentadas. •
N9 161.927 — Dow Corning Corporation. — Fica sem efeito a publi cação de 30-3-71, por sr.
tar
-exigência técnica.
N9 136 694 — Toyo Rayon Kahu75hiki Kaisha. -- Fica sem efeito á
publicaçq o de 10-2-71, por se tratar
de exigimcia técnica.

FUWCIONAadOS

4 It 0 I, •

SECRETARIA DE PATENTES para seu nome da pat. Ulmo número
:Mxpediente de 6 de abril de 1971

03,,..cgenaA

BRASILIA

1) a Delegacia Regionat da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediaWe avisoprévio aos assinantes.

da patente n9 72.077 — (Preste esclarecimentos, tendo em vista que há
uma divergência entre O nome da
outorgante co que consta no final da
procuração de fls. 21. Esclareça, outrossim, a divergência entre o seu nome — La Florestau Inversora Y Financiera S.A.,. e o que consta nos documentos de fls. 31/33 e 37/39 —
La Florestal Inversora Y Financiera
S.A.).
Schwitzer Corporation —No pedido
de transferência e alteração de nome
do T.P.I. 147.083 — (Apresente o
original do documento de fls. 37-39).
Deca S.A. Ind. e Com. — No pedido de alteração ao nome da titular
do T.M.I. 152.032 (Promova:: a
autenticação da fotocópia de fls. 56).
Schwitber Corporation — No pedido
dei transferência para William Wallace Corporation — William Wallace
Corporation — No p edido de transferência para The Murray Corporation
01 America — No p edido de transferência e alteração de nome para Wallo.ce — Murray Corporatimi do Tê:mo
ri° 156 558 --- (Apre r -nte
CY'f£','"
cios documentos de lis. 50-55, e pagae

9

ArD#9óio.1/0_2_,.<2......12.9

as retribuições correspondentes a duas
transferências e a uma alteração ae
nome),
Chemoprojekt Pra,na — No pedido
de transferência . do T.P.I. 158.392 —
(Preste esclarecimentos, tendo em vista que do carimbo a,pôsto na procuração consta o nome cemp leto da outorgante).
Le Bouchage lviecanique — No pe.
dido de transferência do T.P.I.
158.559 — (Preste esclarecimentos,
tendo em vista a divergência entre
o nome da depositante — Societe
D'Exploitation de Brevets Utilitaires
S.E.B,U. e o da cedente no documento de fls. 33/42 — Societe D'Exploitation de Brevets Utilitaires).
•
Metalúrgica Jas Ltda. — No pedido
de transferência do Têrmo n9 165,669
— (Cumpra as exgiências seguintes):
1) — Prove a qualidade do signatario do documento de fls. 45 perante
a cedente e que o mesmo tem podêres

para alienar a patente; e

2) — Promova a retificação da natureza do pedido de patente, que foi
modificada para privilégio de invenção, no documento de cessão de fôlhas 45).
Deca S.A. Ind. e Com. — No pedido de alteração de nome da titular
do Têrmo n9 180..678 — (Promova a
autenticação da fotocópia de fls. 53) .
Gradiente Eletrônica S.A. — No
pedido de anotação de alterção de nome de Urna° 182.609 — (Promova a
autenticação da fotocópia de fls. 21).
Distribuidora Lalekla Com. e 1nd
Ltda. — No pedido de alteração de
nome do Têrmo n 9 206.385 — (Promova a autenticação da fotocópia de fôlhas 47-52).
Gro,d'-filh Eletrônica S.A. — No
p:Idiclo de anotação de alteração de

nome do reuno n9 218.191 — (Promova a autenticação da fotocópia- de félhas 17).
Pradiente Eletrônica S.A. — NO
pedido de anotação de alteração de
nome do 'I êrmo n 9 218.192 — (Pronova a autenticação da fotocópia de fô'has 15) .
Gradiente Eletrônica S.A. — No
pedido de anotação de alteração de
reme do Urna.) IV 218.193 — (Promova a autenticação da fotocónia de

fls. 15).

.

Gradiente Eletrônica S.A. —
pedido de anotação d ealteração
nome do Têrmo n9 218.830 — (Promova a autenticação da fotocópia de
fls. 16).
Gradiante Eletrônica S.A. — No‘pe,
dido de anotação de alteração de nome do Têrmo n9 220.456 — (Promova
a autenticação da fotocópia de fôlhas 17).
Diversos
Wallim Cruz de Vasconcellos — Eu
pedido de transferência de propriedade da Pat. P.I. n9 77.322 — (Arquive-se o pedido de anotação de transferência, por falta de cumprimento da
exigência publicada no D. O. de 3 de
outubro de 1969).
Móveis Praia e Jardim Ltda. — No
pedido de transferência da Patente
M.U. n 9 7.028 — (Arquive-se o pedido de anotaçao de transferência, por
falta de cumprimento de exigência publicada no D. O. de 14-10-70).
Inds. Químicas Anhembi S.A. ••
No pedido de transferência da pat
P.I. n9 53.675 — (Arquive-se o pedido
de transferência, por falta de cumprito de exigência publicada no D.O
de 20-10-1970).

C.....a:r..-íeira
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Breei) Oothodontie - S.A. Ind. Com .
e importação de Aparelhos Odontoló•
OCOS - No pedido de transferência da
pat. 55.156 - (Arquive-se o pedido
de anotação de transferência, por falta de cumprimento da exige'-ncia publiçaci a no D. O. de 16-10-70).
Violetas Equipamentos para. Lubrificação Ltda. - No pedido de trensferéncla da pat. P.I. n 9 58.622. (./lactuive-se o pedido de anotação de
traesferencia, por falta de cumprimento da erdgência, publicada no D.O.
de 20-10-70).
Wodllin Cruz de Vasconcellos - No
pedido de transi- erencia de propriedade
da nat. R. n9 76.798 - (Arquive-se o
per•iclo de anotação de transferencie
por falta de cumprimento da exigência publicada no D.O. de 3-10-69) .

149 211.216 - Chen int;roJT.tionale
Rescar eh Maatschappij N. V. - Reconsidero o despecho de arquivamento. .
N9 211.138 -- Westingnouse Electric Corp. - Reconsidero ,) despacho
de arquivamento.
N 9 212.606 - Minnesota1v1ining and
Manufacturing Company - Reconsidero o despacho de arquivamento.

MARCAS

Priüilégio de Invenção .Deferido

Exigências

N9 140.213 - Processo para a produção de policaproamicia pela polimerização contínua de E - caprolactama - Allied Chemical Corp.,
N9 147.463 - Composição absorvente para a cromatografia em placa E. Merck Aktiengesellschaft.
N9 152.631 - Processo para preparação de um látex de polímero de
hidrocarboneto em particular um látex de elastomero sintético - Shell
Internationale Research Maatschappij N. V.
N9 153.777 Processo de fabricação de vidro plano - Pilkington Brothers Limited.
N9 155.30'7 - Calandre para assetinar papel couché em fita larga Joh. Kleinewefers Sohne.
N9 156.725 - Um nôvo processo de
tratamento total do lixo domiciliar,
com produção de composto orgânico
fertilizante seco e enriquecido - Jules
Villette. - Com exclusão do ponto
n9 7.
Transferências e alteraçaes de nome
do titulah de processos

Condomínio do Edifício Gurupy No pedido de transferência do R. ..
213.764 (Cumpra as exigências seguintes) .
1) Declare o n9 de inscrição no
C.G.C.•'
2) Date e assine a petição de fls. 62:
Grupo Gente Nova - No pedido de
transferência do R. 399.044 - (Cumpra as seguintes exigências:
11 Declare o .11 9 de inscrição no
CGC;
2) Prove o ramo de atividade da cedente e da cessionário;
3) Prove que o signatário do documento de cessão de fls. 12, tem
poderes para alienar a marca em
apreço;
VVarner - Lambert Pharmaceutical
Company - No pedido de transferên:ia do Termo n9 669.779 (Apresente
a procuração outorgando os poderes
exigidos pelo art. 162 durante. a vigência do registro).
N9 652,617 - Agfa Aktiengesellschaft -- (Cumpra-se o art. 81, junte-se procuração de acôrdo com o arâgo 162 do Decretolei 1.005, pague-se
t taxa de anotação devida e junte-se
origino) do documento de fdlhas
16/20)..
PROCURADORIA GERAL
Seção de Recursos
Recursos
Editôra Abril Ltda. - (No recurso
Interposto ao Indeferimento do Ternio
n9 434.483 - marca Quatro Rodas) .
Cibramar S.A. Com. e Ind. - (No
recurso interposto ao deferimento do
Termo n9 628.708 - marca; Cibralar).
R,EPUBLICAÇAO: PRESIDENTE
SECRETARIAS E SERVIÇOS
D.O. de 5-3-19'11
Em 6 de abril de 1971
Reconsideração de Despacho
N9 164.868 - Francisco Angel Quitoz - Reconsidero o despacho concessivo por haver uma oposição não
anexada oportunamente.
N9 192.154 - Merck & Co., Inc. Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 192.536 Universal Oil Products Company - Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 196.621 - Kobe, Inc. -- Reconsidero o despacho de arquivamento.
• N9 201.525 -- Lee Wilson Engineeorrig Coneeany - Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 207.369 Sekai Kirisutokyo
Toitsu Shinre,i K,vokai (Reconsidero o
despacho de arquivamento.,

Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados para comparecer
a este Departamento a fim de efetuar
o pagamento da taxa final e da primeira anuidade -dentro do prazo de
10 dias:

Foram mandadas anotar nos processos .abaixo mencionados as
seguintes transferências e alterações de nome do titular de
processos:
Laticínios Salgado Alves S. A. (alt.
do nome do titular na marca Pyramide n9 238.720 ---, Salutar número
238.721) .
E. Merck (alt. de nome do itular
na marca Ilvico n9 241.086).
Banco Safra de Investimentos S.A.
(alt, de nome do titular na marca
Safra n9 264.468).
Ison S. A. Ind. Farmacêutica (alt.
de nome do titular na marca Laxativo Dallari n9 286.431).
Fiação Eeperança S. A. )alt. de
nome do titular na marca Esperança
n9 336.642).
Brasinca S. A. Ferramentaria, Carrocerlas e Veículos (alt. de nome do
titular na marca Gran Sport termo
n9 659.896 - 4.200 GT terMo número 659.902).
Diversos
.Incopala Ind. e Com. de Perfumes
Ltda. (junto ao termo 624.498). Nada há que deferir quanto ao pedido de anotação de transferência
em face do despacho de indeferimento do- processo, publicado no D. O.
de 28-7-69.
Dr. Karl Thomae GMBH-. (no pedido de caducidade da marca Bisolpen n9 258.022). - Declaro a caducidade do presente registro de número 258.022.
Laboratórios Hosbon S. A. Produtos Químicos Farmacêuticos (no pe-

dido de caducidade da marca Novellosan n9 209.797). •- Declaro a caducidade do presente registro de número 209.797.
Laboratórios Frumterst S. A. Ind.
Farmacêutica (no pedido de caducidade da marca Ido n 9 299.358) . Declaro a caducidade do presente registro n9 291/.358.
Laboratório Josoliii Ltda. (no pedido de c e ducidade da marca Maxivit
n9 344.248). - `icei:Iro a caducidade
do presente regist ro de n9 314.348.
Olivetti Corp.. of America (no pedido de r rorreeee''o d o re2)stro número 247.488 'marca Suadstrancl).
Indefiro o pedido de prorrogação feito pela petição n9 42.471-11, por ter
rido prot. ro: :•:g do o oreente registro
pela petição n9 18.514-70. vom vigência até 30-6-80.
N9 524.819 -- Fe,nix Máquinas e
Implementos Avícolas Ltda. - Arquivado por falta de pagamento da
taxa final.
119 667.995 - Fábrica Hollywood de
Confecções, Imp. e Exp. Ltda. Arquivado por falta de pagamento da
taxa final.
N9 681.131 - Lanchonete e Bar
Bayona Ltda. - Arquivado por falta
de pagamento da taxa final.
N9 685.385 - Padaria e Confeita-.
ria Flor da Pedreira Ltda. - ArqUi-1
vado por falta de pagamento da taxa 1
final.
N9 (361.974 - Ennio Sermenha Lenage. - Arquive-se tendo em vista
o que dispõe o art. 99 § 2 9 do CPI.
N9 651.073 Artipex Artigos Típicos Exportadora Ltda. - Arquive-se
em face do art. 99 § 29 do CPI.
N9 654.715 - Nortom Pxddicidade
S., A. -- Arquive-se tendo n viata
o art. 99, § 2 9 CPI.
N9 655.111 - Ferreira Campos &
Cia. Ltda. -- Arquive-se rendo em
vista o art. 99 § 29 do CPI.
N9 656.273 - Antônio Jorge de Faria Salles e rt.:rtz Marcelo Dias Salles.
- Arquive-se tendo em vista o artigo 99 § 29 do CPI.
N9 663:853 - Jamaica Ind. e Com.
Ltda. - Arquive-se tendo em vista i
o art. 99 § 29 do CPI.
.
,
Riker Laboratories, Inc. (junto ao I
termo 672.772 - 672.268 - 698.226) .
- Arquive-se o pedido de anotação
de transf. em face do parágrafo único
do art. 161 do CPI.
Exigências
Bádische Anilin & Soda Fabrik Aktiegesellschaft (junto ao registro número 161.671) . Apresente nova
procuração de acôrdo com o artigo
162 do CPI. hem como o documento
de cessão da marca "Azocal) eis que
a documentação apresentada com a
petição n9 037.918-70 só se refere à
marca "Perfektan".
Badische Anilin Si Soda Fabrik Aktiengesellschaft (junto ao registro número 161.612) - Apresente nova pro-:
curação de acôrdo com o art. 162 do
CPI.
Agfa-Gevaert Ag. (titular do registro 295.968 - 295.969). - Apresente
procuração com poderes para receber
citações judiciais sem citar o Deceto-lei.
AVM Auto Equipamentos S.A. (titular do registro n9 2661 789) . Apresente nôvo comprovante de taxa com
o 1-19 de registro certo que é 266.789
o não 266.780.
Zelar Ikon A G. (titular do termo
n9 521.453 - 521.454 - 521.455 521.456' - 521.457 - 521.458 532.459 - 521.460 - 521.461 521. 1162 --- 533.291 - 533.292). --Apresente a prova de que a4 marca
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está em vigor no país de origem 11
procuração de acôrdo com o disposto
no mi. 162 do Código.
Gunther Wagner (titular do terme
n9 521.982 - 521.983) . - Apresente
a prova de que a marca continua;
em vigor no país de origem e pro.
curação de acôrdo com o disposto no
art. 162 do Código.
Daimler Benz Aktiengésellschatt
(titular do termo n9 532.926) Apre-sente prova de que a marca continka
em vigor no país de origem e DT0,--•
curação de acôrdo com o disposto no
art. 162, do Código.
Fartenfobriken Bayer Aktienge.1
sellschaft - (titular do termo númea,
ro 568.027). - Apresente a prova de
que a marca está em vigor no -país',
de origem e procuração de accirdo
com o disposto no art. 162, do CCia
digo.
Henkel & Ce. GMI3H (titular do
termo n9 570.176) . - Apresente e.
prova de que a marca continuo em
vigor no pais de origem e procuração de acôrdo com o disposto no are'
tigo 162 do Código.
Cam/dian Hoechst Limited (titular
do termo n9 581.684 - 581.683 1 .
Apresente a prova de que a marca
continua em vigor no pais de origem
e procuração de acôrdo com o disposto no art. 162 do Código.
N9 691.648 - Cooperativa Ca,sti,a
lhense de Carnes e Derivados Ltda.
-- Comprovem-se a alt. de nome, o
ramo de atividade e o n9 de inserto
ção no CGC.
Diversos
Inceeiala Ind. e Com. de Periumee
Ltda. (junto ao termo n 9 624.498)0
Nada há que deferir quanto ao pedido de anotação de transferência em
face do despacho de indeferimento do
processo, publicado no D.O. de 28 de
julho de 1969.
Sociedade de Expansão Farmaeéu.:
tica Ltda. (titular do registro nfime-.
ro 258.022) , -- Declaro a cadruddade
do presente registro.
Instituto Biochimico Italiano ttitular do registro 209.797) . - Declaro a
caducidade do presente registro.
Aktieselskabet Ferrosan (titula, do
registro n9 299.358). - Declaro et
caducidade do presente regist•re .
Cha.s. Pfizer & Co. Inc. (titulei ai
- Decliri
registro n 9 344.2481
caducidade do presente registro.
Olivetto Underwood Corp. (no pedido de prorrogação do registro
mero 247.488 - marca Sundstrand)
- Indefiro o pedido de prorrogação
feito pela petição n 9 42.471-71 por
ter sido prorrogado o presente registro nela petição n9 18.514-70 com
vigência até 30-6-80.
Arquivados por falta de pagat
mento da taxa final:
N9 524.819 - Fenix Máquinas e Ime
plementos Avícolas Ltda.
N9 607.995 - Fábrica Hollywood de
Confeccões. Imp. e Exp. Ltda
N9 681.131 - Lanchonete e Bar
Mayona Ltda. N9 685.385 - Padaria e Confeitas!
ria Flor da Pedreira Ltda. - (AN
quivem-se os processos).
Retificação de Pontos
• Expediente de 25 de março
de 1971
N9 11Z.).436 - Aperfeiçoamentos erzi
ou relativos El instalações para a reprodução de oscilações ultrassônicae
- N. V. Philips'Gloeilampenfabrie.
ken - 18-3-1971 - 12 de setembro de
1962 sob o n 9 283.155.

etiarkarÁkAw
15a.129 - Aparelho para proaluzir negro de carvão e aperfeiçoamento em processo para a produção
'ao mesmo - Continental Carbon
(Company - 18-3-1911.
N° 154.538 - Processo de Embala3 Peça em bruto desaatnável ou
eicbrevel para realizar o dito processo - W. R. Grace 8,3 Co. - sob
D n9 279.550 total de pontos apreseneados são 20.
N 9 155.405 - Saco termo plástico -eJnion Carbide Corporation - 18 de
março de 1971 - 22 de setembro de
.19(a sob o IV 246.962.
N9 155.890 - Construção de AssereOS - Molas No Sag S.A. - estabeeecida na cidade de Detroit, Estado
.de Michigan, Estados Unidos da Ama:rica do Norte.
Ne 156.607 - Sistema de Proteção
e3e-..a cruzamento de :Estradas dg ato•Ovemen Westinghouse Air Brake
(Cormany.
"N(? 156.771 - Processo de Preparae5o de uma ciclo Hexíl Amina ;:ea l con Inteenational Inc. - em 14
ele ieeereiro de 1933 sob o n 9 258.649.
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No 159.658 - Engradado - Reinforced Plastic Container Corporation.
No 160.488 - Composição de Poliamidas ou poliesteres - E. 1. du Pont
de Nemours and CoMpany - sob o
n9292.111.
N9 161.236 - Processo para palimerização e copolimerização de Olefonas Sdivay & Cie. - em 1 de agi:Isto de 1963 e em 3 de março de 1964.
N9 161.319 - Junta para trilho
com isolamento elétrica - Poor &
Company - Num total de 3 pontos
apresentados.
N9 161.555 - Gabarito Curvilineo
variável - Nelson Parizotto - 1)
Gabarito curvilíneo variável, caracterizado por se constituir de um elemento básico retangular e de pouca
espessura ,dotado de dois rebaixos
próximos às suas extremidades, rebaixos esses praticados na espessura
da peça, sendo um de maior área do
que o outro, dotado ambos de recortes transpassantes, sendo que o recorte de um dos rebaixos é paralelo
ao comprimento do elemento retangular, enquanto que o recorte do outro rebaixo é transversal ao comprimento do elemento retangular e descreve ligeira curva ,sendo que nos recortes encontram-se meios de fixação
para um elemento metálico ou plástico flexível ou semi-flexível e de
secção cilíndrica, retangular • ou outra
qualquer, elemento êste que se projeta, partindo da fixação de uma das
suas extremicl-des em um dos recortes, em linha ortogonal, ultrapassando em comprimento ideal a borda do
elemento básico retangular, descreve
uma curva convexa penetrando na
espessura do outro rebaixo, onde descreve um pequeno Oirculo completo,
configarando uma mola, e depois se
rina neste rsccie. modo que a fixação • das extremidades do elemento
metálico ou plástico flexível ou semiflexível nos recortes dos 1e:bali:os é
feito- mediante parafusos ou por
qualquer outro meio apropriado, e
ainda pelo favo de variar a cursa descrita pelo elemento metálico ou riás.tico em função da posição dos meies
de fineção de suas extremidades nos
recortes existentes nos rebaixos praticados no elemento básico retangular.
N9 178.168 - Processo e dispositivo para eliminar lixo de qualquer natureza - Carl Hermann Heise.
N9 135.913 - Aperfeicoatnentos em
dispositivos de tratamento para mina
longitudinalmente clealocesel em lapiseiras - Jaeob Ritter KG - em
14 de janeiro de 1962.
NO 150.316 - Aparelho e processo
para gerar metano de esterco Lracius John Fry - 17-3-71.
N9 163.597 - Dispositivo para retirar meias ou artigos tubulares de
malha em me.quinas circulares de malharia - Kurt Roesler - depositada

N'" 157.31e - Processo para a pra:de-ao de materiais fibrosos não teeides em lençol - Imperial Chemical
aimitecl - 4 de março de
1.922, e de junto de 1222 e 15 de paia) de 1933 sob os n 9s 8.609, 26.530
a
NO 157.556 - Dispositivo afiador
La in,eeeinas cortadoras de cigar:GS do tipo com apresenta uma face
co cume é excei ntrico ao eixo de
-e e o ao cor' r dor modo temaern de
-arem si' stanciahnente helicoidal ,).1 :o"as De:embale Com p any Limited e.2-e•-71 - n9 de prioridade depositra na :Repartição de Patentes -da
ae re eterra em 14 de março de 1963.
"fe' -O:7.711 - Processo para metaliara 'mies luminescentes - Radio Corof America - sob número
ae'e.023.
iai9 157.89e - Processo e dispositivo
'e coe: regular do torque de entrada
ela leme trarerre s elio bideeulica a ,bereli a etea Société Anonyme Andre
Citroen -- em 29 de março de 196?
sob o n9 929.793.
laP 157.9e0 - Processo para a praarearão de um catalizador não magnético ou megnético e processo aperacieoncl o para a hidrogenação catalítica, de adiponitrila utilizando êsse
cer talisador - earonsanto Company..
Na 158.030 - Processo de faericao
pão de calçaods constituídos de ma•
tereiais plásticos - International
Tulcanizina Cornoration - em 19 de
deze.maeo de 1963 sob o n 9 331.873.
N9 158.03e - ramo para aquecer
peças metálicas - Max Baermann 1e -3-1971.
"g9 158.044 - Aperfeiçoamentos em
Repartiun
celenclos Nelson Palermo S.A. - 18 na
manha em 22 de outubro de 1963 e
de março de 1971.
22 de abril de 1934.
N9 158.433 - Processo e aparelho
N9 173.841 - Processo para remopara produção de calcio de ala a cure- ver
ura teeiclo fierceo de uma super- Dominion )eagnesum Limited fície
giratória que suporta o mesmo
873.873.
9
:13-2-1271 - sob o n
e aparelho para por em prática esse
158.328
Dispositivo
para
esJohnson & johnson aT9
processo
tudo térmico de uma amostra - 5 de março de 1971.
Comissneiat a 12Energie Atomique 18-3-1791 sob o n 9 932.883 - Total', ' No 172.379 - Aperfeiçoamentos em
dispos'aivos de co eamede de tempo
de 6 pontos apresentados.
José Candido Oliveira - Num total
N9 158.883 - Emprêgo de PVC rí- de 4 pontos apresentados.
gido atóxico nas embalagens de aconN9 173.078 - Dispositivo para endicionamento de óleos e outros pro- laçar
mediante um fio retr e te velos
dutos comestíveis - S.A. Indústrias de algodão
particular destinados
Reunidas F. Matarazzo - 18-3-1971. a formação em
de tampões e para fazer
No 158.947 - Valcul - Robertshaw
Controls Company.
Na 159.079 - Processo para hidro•
?ei':incçâo de hidrocarbonetos insatueados - Num total de 8 pontos apre11.1C/
:2;C:;:stxlon

nós nas extremidades do fio - Dr.
N° 170.703 - Aperfeiçoamee. -e em
Cari Ilahn KG - 14 de setembro de chaves de aperto para ajustar ael
Ip64):
mentos de rodas e semelhantes N o 151.010 - Processo de fabrica- Timken Roller Bearing Company. ção de dihidroxi fenii - amino An- Pontos publicados em 18 de março de
traquinonas substituídas dificilmente 1971. -- Depositado em 24 de junho
solúveis em água - J. R. Geigy S.A. de 1965 - Prioridade depositada em
19 de outubro de 1964.
- sob o n9 8.908-62.
N9 170.765 - Processo para fabriNo 153.003 - Aperfeiçoamentos em cação de Monoazo Pigmentos ou relativos a processos para a pre- Société Anonyme - Pontos publicaparação de polímeros de formaldeido dos em 18-3-71
Prioridade deposi- Tenneco Chemicals Inc. - 20 de tada em 26 de junho de 1964, sob o
setembro de 1962.
no 8.414-64. - Fica retificado o intee
No 178.836 - Máquina para des- rios do ponto n9 1:
cortinar fibras texteis - Máquinas
Ikemori Ltda.
N9 179.140 - Processo de produção
de uma linha de retardo eletroacústica - Sperry Rand Corporation.
N9 142.139 - Composição de cloreto
de sódio cristalino granular para uso
industrial - International Salt Company.
NO 147.675 - Processo aperfeiçoado
e 'aparelhos para a extração de água
"em um índice de k)Ef de é a 6,
de lençóis ou telas úmidas que se ajustado com o auxílio de soluções
movem continuamente na fabrica- tampões".
ção de papel - The Mead CorporaN9 171.790 - Processo para lubrition.
ficação automática de juntas artiN9 181.034 - Máquina Colhedeira culadas e juntas que utilizam êste
para culturas altas - Massey Fer- processo - Société Anonyme André
guson (Australia) Limited - n 9 da Citroen - Pontos publicados em 18
prioridade: 163.373 - Num total de de março de 1971.
2 pontos apresentados.
N9 172.233 - Processo e aparelho
cortar e acabar chapas de viN9 152.804 - Envoltório para apa- para
dro e o produto reselernte dos mesrelho elétrico - Standard Electrica mos
- Pilkington Brothers Limitecl.
S.A.
Pontos publicados em 18-3-71 N9 154.494 - Processo para a fa- -Depositado
19 de cesto de 1935.
bricação de novos azo-corantes - - Total de em
23 pontos apresentados.
Ciba Société Anonyme.
- Prioridade n9 33.9E7.
N9 157.173 - Mecanismo desnudaN 9 172.3e3 - Nova Caldeira
dor de bobinas bem como tear in- dama S.A.
S.A. Ind. de ) 7:.'quinas - Poncorporando o mesmo - Leesona Cor- tos publicados em
18-3-71.
poration.
N9 176.1e7 - Processo para a faN9 163.647 - Processo para a obde monoazo-corantes hiclrotenção de corantes monoazoicos inso- -bricação
solúveis - Ciba Sociétó Anonyme
lúveis em Cra - Farbwerke Hoechst Pontos
publicados
em 13-3-71 - ToAktiengesellscleaft.
tal de 5 pontos.
N9 176.1e8 - Processo para prepaN9 171.119 - Processo de produzir
azo corantes catienicos - J. R. Geigy ração de um interpolarem bani como
para
melhorar as propriedades de enS.A. - Total de 1 ponto apresencolhimento em água ç e cnte e calor
tado.
N9 178.340 Processo de prepara- sêco de interpolímeros de acrilontrila
ção de composições noliméricas para - M.onsanto Company - Pontes purevestimento e respectiva composição blicados em 18-3-71. - Depositado
polimérica - Continental Can Com- em 30-12-65 - Prioridade depeeitada
em 31-12-6e sob n9 422.560.
pany Inc.
N9 176.152 - Processo e aparelhe
N9 176.159 - Composição para o
revestimento de superfícies de aço para a produção elétrica de alumínio
com alumínio ou liga de alumínio e e ligas de alumínio a partir de clonrocesso para êste fim. - Ranendra reto de alumínio - Conzinc Riotinto
Dutra; Prof. Tarun Kumar Ghose e of P.:estrale:1, Limited, o Commonwe-alth Scientific and Industrial ReRegistrar of jada.vpur University.
search Crganization - Pontos publiN9 162.131 - Processo e dispositivo cados em 18-3-71 - Depositado em
para montar articulações universais 30-12-65..
- Industriewerk Schaeffler Ohg. N9 165,190 - Apeai:e:em:mentos
Pontos publicados em 18 de março em Mi eelativos a processo de fabride 1971.
cação de aparelhos constituídos prinN9 162.246 - Aperfeiçoamentos em cipalmerte de material dielétrico coalou relativos a entradas de condutores, dico - N. V. Philins'C ioellamoenfanas quais são selados os fios alimen- brieken - Pontos publicados em 18
tadores de borrentes com auxílio de de marco de 1971 - Piorid e de depocordões de vidro ,em uma peça tu- sitada em 13-12-33 sob n9 301.822.
bular metálica constituída por uma
N9 166.839 - Composição plástica
nlaca de meta: - N. V. Philips'Gloeilampefabrieken - Pontos publicados de organo polissiloxanas que por ação
da égua se convertem em elastômeros
em 18-3--71.
Parbenfabriken Ba.yer AktiengoN9 164.815 - La piseira, particular- mente lapiseira esferográfica, com mi- sellschaft - Pontos publicados em 16
na longitudinalmente deslocável e de março de “:71. - Pica retificado,
posta sob a ação de uma mola Jacob a 19. fórmuere
Ritter KG. - Pontos publicados em
18-3-71 - Total de 1 pontos.
a
N9 165.068 - Processo para descano
st-o
rnar eletroliticamente materiais de
el -o
ferro e aro e solução eletrolítica empregada nesse proceso - Mitsubishi
,Iukogyo Kabushiki Kaisha - Pontos p l iblicadOs cai 18-3-71.

HOJE:

Cr$ 0,30

NO 165.53contínuo de
revestir eleleeee-eaceaeo ob i etos condutivos e atue e_.-a
-se em tal D70cesso - reae:
remeany - Pontos publicaaos em 18-3-71..

