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REVISTA DA' PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

comprovante deverá ser apresentado
ao INRI., dentro. n lo mesmo prazo,
a fim de permitir a expedição da
AVISO
competente carta. patente.
Privilégio de inveizOo daterados
Comunicamos aos senhores inteN9
121.822 - Aparelho de amosressados que, em virtude de urna fatragem de Luidos em poços - Pelha mecânica no relógio numerador
troleurn Research ..ind Development
e datador de petições de patentes
Corporation.
ocorrida no dia 14 de junho do cor-.
• Ne 139.735 - Processo para a rerente ano, referente aos documentos
moção de residuos de catalisanores
pfotocolados sob os números 18.424
das soluções de plimerizadc,S
a 18.533 houve um erro quanto ao
mische Werke Hills Aktiengesells mês. Assim sendo, onde se lê julho
chaft.
leia-se 14 de junho de 1971.
No 153.142 - processo para a preparação de novas ami-i as de ácidos
Diversos
carboxilicos azo cor:/ete s' - Ciba Soejete Anonyme.
N9 154.992 - Processo de proStandard Electrica S. A. - titular
duzir azopigmentos - 0. R. Geigy
da patente 77.346. - Arquivem-se
S. A.
as petições 17.741-70 e 107.319-70, de
1C1.99b - Proces.L-o e aparelho
acôrdo com a informação do SPT.
para a determinação automática e ou
contrôle da relação aid s.:óxide nitrito
Notificação
em soluções de nitritos - Stamicarbon N. V. - Deferido, com excluFicam notificados os interessados
sáo do ponto n9 12.
abaixo relacionados para efeNo 165.991 - Processo e aparelho
tuarem, dentro de sessenta (601
para produàr uni artigo alogando
dias o recolhimento, no Banco
continuo de configuração transverdo Brasil S. A. da retribuição
sal pré-selecionada de material terDiversos ,
mowastjeo granular, capaz de ser
final devida e da relativa ao
primeiro decênio, cujo compro- Metalúrgica Matarazzo S. A. - ti- tornado em um estado der retido peia
vante deverá ser apresentado tular do reg istro 262740. - Preju - aplicação de calor e pressão - Philao INPI, dentro do mesmo dicada a petição n9 46.442, eis que lips Petroleum Company. •
prazo, a fim de permitir a ex- o registro 262.740 foi prorrogado pela
Exigência
pedição do competente certifi- petição n9 46.463-71.
N9 3.483-71 - Kuraha Kagaku
cado:
Kogyo Kabushiki Kaisha - Devem
Diversos - (Arquive-se
os requerentes apresentar claramente
481.691
Com.
e
Ind.
de
DeN9 601.024 - Bardahl Manufactu- a finalidade dos 4, 5, 6 7 tetra cloro
N9
vorações. Adornos e Móveis Cidam ring Corporation.
ftalida aqui mencionados. De adirN9 601.032 - Bardahl Manufactu- do com o art. 13, §. 2 9 letra a do
Ltda.
614.601
Ind.
Farmacêutica
ring Corporation.
No
C. P. I.
N9 601.038 - Bardahl Manufackpasil Ltda.
Diversos
698.667
Comércio
de
Cereais
ri n2 Corporation.
N9
No 601.040 - Bardahl ManufactuTatuapé Ltda.
N9 189.146 - João Nelson Ferreira
ring Corporation.
- Fica sem efeito a publicação de
Diversos
NO 601.042 - Bardahl Manufactu- 16-6-71, que por um lapso foi publicada.
rinv Corporation.
Cine Plast Industrial Ltda. (jun- N9 601.044 -- Bardahl Manufactu- Foram mandados de,sarquivar os
proto à petição no 54.056-71). - Arqui- ring Corporation.
cessos abaixo re'acionados
ve-se a petição n9 54.056-71 por não NO 617.914 - Aguas Minerais da
NO 197.148 - Fram Corporation.
corresponder com a marca Ane Plast Mi-nas Gerais S. A. Endrominas.
NO 197.364 - Pirelli Societá per
No 622.535 - S. A. Moinho Sante'rmo 653.345.
Azioni.
tista Indústrias Gerais.
N9 197.430 - Marifarnts, Incorporated.
SECRETARIA DE MARCAS
NO 197.452 --- Worthingtcn 5, A,
N9 198.043 - Pirelli Societá per
SECRETARIA DE PATENTES
Azioni.
Em 17 de junho de 1971
NO 198.722 - Tho English Electric
Expediente de 17 de junho de 1971
Company Ltd .
Exigências
N9 19.093 -- Beeeham Group 1;td,
Notificação
N9 199.076 - Libbey adens Ford
Mauri Sappes/Inter-Americana
Ficam notificados os interessados Glass Company.
.l ablicidi.ide S. A. - no cedido de abaixo relacionados oara efetuarem, ',No 199.094 - Beeelian, Geour; Ltd.
transferencia junto ao registro nú- dentro de sessenta (60) dias, o reN9 199.250 - Pit e il, Socie'*?i, per
do
mero 75l.6i. - Preliminarmente, -nihirnp,tr) n/) T2 q
Azioni.
requen, a ne- 4 n cionárm de fls. 17
da retribuição final l evi cia e la re.-. N9 109 :153
Peecl . 131 (-5, o l lo Ltd.
transferência de Inter -Americana de letiva à primeira anuidade, cujo
N9 199.35i - Beechank Circ. i;;; Ltd
Em 17 de junho de 1971

Publicidade S. A. para Salles/Inter-.
Americana de Publicidade S. A.
Indústrias Silva Pedroza S. A. d
• o sono pedido de aliei
cial junto ao registro 253.180. Promova a requerente de y• - 8 a
alteração de sua razão social de Indústria Silva Pedroza Ltda. para
Indústrias Silva Pedroza S. A.
Icisa S. A. Indústria e Comércio
(no pedido de transferência junto ao
transferencie da fit' ma, eis que -;
presente registro está em nome de
terceiros e a re:, , :eetiva 1 , -c
ão).
Laboratórios Burroughs Wellcome
do Brasil S. A. -' no pedido de
transferência junto ao registro número 256.963. -- Promova a transferência . de firma, eis que o presente registro está em nome de terceiros.
NO 635.704 - S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais. - Cumpra o
artigo '73, bem como sua inscrição'
no COC.
N9 328.292 - Rodrigo Tenório de
Albuquerque. - Cumpra o artigo 73
bem como sua inscrição no CGC.

No 199.583 - Ettore Pagliaro
Giuseppe Marici.
No 199.584
David Olof H •aggiund.
N" 199.858 - Jacinto Rocha da
Si ; ia.
No 199.859 - British Telecommuiircations Resear ch Ltd.
N9 200.125 - Libbey Owens Ford
Glass Company.
N9 200.141 - Genruder Kollisca
AO.
1,75. 200.242 - Japan Egian Company Ltd.
No 200.272 - S. A. André Cl.
troca.
N9 260 205 - Japan Exlan Company Ltd.
No 200.448 - Liqiud harbonic A.r•
gentios S.A.I.C.y.F.
N9 200.449 - Pise Luigi Monta..
nari
N9 200.579 - Pirelli Societá per
Azioni.
N9 200.580 - S. A. André Citroen
N9 200.637 - Pirelli Societá per
N1' 200.628 - Pirelli SorÁc ta per
Azioni.
N9 200.702 - Alien & Hanburys
Umi ted
N9 -200.751 - Japan Exlan Company Ltd.
1‘19 200.878 - Martin
Manei:ta
Corporationr
N9 200.879 - Alfredo Yarur Kazakia,
NO 200.880 - Fisons Pharrnaceutical Ltd.
NO 201.047 - Pirelli Societa per
Azioni.
NO 201 351 - Laboratório Guidottl
& C.S.p.A.
N9 201.352 - Pennyrich International Inc.
N9 202.155 - Carter Wallace Inc.
N9 202.166 - National Lead Company-.
NI. 202.435 - John fleathcoat and
Ccmpany Ltd.
NO 202.569 - Amiantus A. G.
N9 203.202 - Joterna c - .' . I jological Center Panbios rrust Reg.
N9 204.916 - Libbey Owens Ford
Company.
NO 206.712 - Lebbey Owens Ford
Company.
N9 206.830 - Smith & Nephev7
Polvfabrik Ltd.
-NO 206.855 - Caterpillar Tractor
Co.
. N9 207.566 - Tetra Molectric Ltd.
N9 207.567 - Westfillische Metall
t'Jririe Kg Hueck & Co.
N9 208.097
The Bendiz Corporation.
NO 208.098 - L, Givaudan n& Cie.
S. A.
NO 208.099 - Unioo • Carbide ' Corporation.
1-P 208.144 - Pirado General Ca,
ble Works Ltd.
NO 208.166 - F. .frireffniann-La
che & Cie. S. A.
NO 208.167 - F. .HoPonann-La
che & Cie. S. A
N° 208.207 -Aniercart
mcco Coinpan. Ltcl
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1) O expeazente das repartições•
públicas, destinado à publicação,
Será recebido na Seção de Comunicações até as 17 Oras O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 à . 18 horas.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO

DE

IMPRENSA NACIONAL

'olé, E ToR -eE

cheque ou vale postai, 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 Rrasilla

publicação,
ALBERTO DE SHIT° PEREIRA
.vo coso de pote acro para
devidamente autenticados, deverão
localidade não &reide por esse
ser da t ilografados diretamente, em
00 OE sr Dee.3.0 meio de transporte, a Delegacia
c.:r4F.FiE Oa
espaço dois, em pepel acetinado CHEFE 00 SERVIÇO LiE PUBi. iCACÕr •
Reglonal da Emprêsa Brasilz.,,ira de
ou aperganzinhado medindo 22x33
• a"L F IA NO GUIMARÂES Correz'os e Telégrafos em Brasília
centímetros, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CAPNFIRO
se obriga a completar o eneamisu ras que dificultem a sua comnhamento _ao destinatário por
preensão, em especial quando conDIARIO OFICIAL
outras vias, independenteme7zte de
tiverem tabelas
2) Os Originais para

acréscimo no preço.

Serão admitidas copias em tinta
prêta e indelével, a critério do
.12V
3) As reclamações pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subse
4itente c publicação
4) As assinaturas serao tomadas- no D I.N O transporte por

via aérea ser4 contratado separadamente com a Delegacia da Empresa Brasileira de Correios e Te-

légrafos em Brasília Esta poderá
encarregar também de encaminhar o , pedido de assinatura ao
D.I. N Neste caso, o assinante dirigirá ao DIN o pedido de assinatura e o pagamento do valor
Correspondente, na forma do item
seguinte
se

.5) A remessa ae valõres _para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita sómente por

7) ,A Detegacia Regional 'da
Enipresa Brasileira de Correios e

•GOo al• puoocudado J o 4,-,..ectle..t• 0, Oepoirt•,.• -do
Raciona i d• Propriedade Industrio, do INInNèt brio
de •ndii•triai • do Corne•olo
,n)prESEC net

oi emp e et C..tc.Erten enie
atiAsILin

n rnp( nse Na(tcnal

Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante' aviso;
prévio aos assinantes

ASSINATURAS

Si Os prazos ela assinatura poderão- ser semestral ou anual e se
iniriarao sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente peazdu
Semestre ,,
Cr$ i0,00 Semestre
Cr$ 22." de porte aéreo poderá ser.0mensal,
„„ semestral ou anual O prazo das
Ano
•
Cr$ 60,00 Ano
• • • • • • Cr$ 45.00 assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transe
Exterior
Rxterior
párte Por ria aéreo
seno
Cri 50,00
Cr$ 65,00¡Ano
•••
9) A renovação devera ser soPORTE AEREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ W2,00 Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NUMERO AVULSO
aviso-prévio
- 'o preço do numero avulso figura na ultima pagina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemptar atrasaao sere acresezdo de Cr$ 0,01
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 nor ano se de anos anteriores
tá-los no ato da assinatura..
REPARTIO.S e PARTICULARE:3

•

•

•

0

•

FuisciON AltiOS

dr

N 9 208.216 - Thb Goodyear rire N9 210.736 - Pneumatiques, Caou- N9 '213.207 - Tne Goodyear 'rire N 9 214.374 - F. Holtmann-la Ratchouc Manufacture et •nlastioues & Rubber Com pany.
& Rubber Company
che & Cie. S. A.
N9 208.383 - _ . Reffmann-La Ro- Kieber Colombes.
N9 213.212 - Corning Glas• Wolks
119 214.479 - Usa Engineers and
N9 210.829 - Suo GD Company.
che & Cie. S. A.
Union Carbide Cor- ConFultants Inc.
14 9 213.242 klef fmann-La RoPetroleum peration.
N9 208.384 N9 210.831
N9 214.507 - Inland Steel Comche & Cie. S. A.
Company.
N9 213.244 - Uss Engineers and pany.
Co.
1' 9 208.490 - W. R. Grace
N9 210.865 - Nal.ional Lead Comulta ts In c.
N 9 214.749 - Usa Engineers and
N9 208.518 - British - American ( any.
N9 213.270 - E. R. Squibb & Sons Consultants Inc.
Tobacco Company Ltd.
l'etroieurn
- N 9 210.870
N'")14
'lhe Bendix CorroN9 208.551 --- Laporte Chemicals Comapny.
N.9 213.309 - P. Hottmann-La
Limited.
I N 9 210.896 - General Motora Cor- -Are & Cie S. A .
1 N 9 ..14.842 - Tne Goodyear Tire
N9 209.075 - The Uillette Com- poration.
N9 213.487 - Rernington Arms & Rubber Company.
pany.
N9 210.973 - The National Cash
-!ompany Inc.
1 N9 214,843 - CArt.epillar 'Darto':
N9 209.212 - Ross Merton Uwynn Register Company.
N 9 213.550 -- The Gillette Com- Co.
e Tim Themy.
N9 211.910 - Sterling Drug inc. pany.
N9 214.844 - General Foods CorN9 209.399 - General Motors Cor149 :1:-i.555 149 211.911 - The Bendix CorpoAcf Industries Inc. poration.
poration.
ration.
N9 213.602 - num Corporèttion. I N 9 215.011 - Eli Lilly and Com.
N9 209.582 - The Gillettê ComN9 211.949 - Illinnis Tool Works I N 9 213.639 - The Bendix Corpo- pany •
pany.
Inc.
t ation
149 215.014 - Eli Lilly and ComN9 209.584 - FMC Corporation.
N 9 211.950 - Rohm and Haas
N 9 213.831 - Generat Motors Cor- pany.
N9 209.799 - General Motors Cor- Company.
poration.
119 215.026 - The Bendix Corpoporation.
N 9 211.951 - Superic4 Continental
N 9 213.833 - F. Hotfmann-La RoN9 209.992 - The Gillette Can.2he & Cie. S. A.
Ne 215.028 - A. H. Robins Company.
N9 212.011 - Mineis Tool Works
N9 213.834 -- E. R. Squibb & Sons pany .ric.
N9 209.960 - R. J. Reynolds To- Inc.
N 9 213.835 Federal Mogul CorN 9 215.029 - A. B. Robins Combacco Company.
N . 212.012 - Illinois Tool Works poration.
pany Inc.
N9 210.104 - Gene ral Motora Cor- Inc.
N9 215.080 - Eli Lilly and Com
- 14 9 213.870 - Atlantic Riehfiein
poration
pany.
Company.
•
N9 212.013 - The BEndix Corpo 149 213.946 N9 215.035 - Pfizer Corporation.
Aot Industries Inc.
N 9 210.362 - The Gillette COM- ration.
N 9 215.086 - Pfizer Corporetion.
pany.
A9 21'.053 - The Bendix Corpo119 213.947 - Union Carbide Cor149 215.088 - le. Hrffinann-La RoNo 210.412 - General Motora Cor- ration.
poration..
che
& Cie. S. A.
poration.
N9 212.089 - Rollin and Rau
14 9 213.971 - Generai Motors CorN 9 215.176 - Eli Lily and ComI49 210.489 - The National Cash Company.
pc,ration.
pany.
Register Company.
Rohnt and Haas
N9 212.090 N9 215.225 - Eli Lilly and Com1(9 213.973 . - Tne Roover_ ComN9 210.560 - Corning Cilass Works. Company.
- pany.
N9 210.599 - FMC Corporation.
N9 212.183 - Croning Glasss VVOrKS
N 9 215.242 - Pfizer- Corpoiation
, N9 212.977 '- -9ft7e• Cor
. N9 210.594 - Pneurnariques Citou- ¡
Auantic Richfielg 1 N 9 213.979 - W. R. Grace & Co.
24 9 2t, 2,184 N9 215.2411 - Pfize , Corporation.
tchcouc Manuracture et Pástiques
Company.
N 9 214.024 • W. R. Grace & Co . N9 215.246 - Pfizei. Corporation.
Kleber Colombes.
N 9 212.381 krin:trmg Kropp
N9 215.24; - Sterl i n- Drug Inc.
N 9 .214:139- • Sun Gil Company.
N9 210.595 - Illinois Tool Work.s
Development C orp.
N9 215.240 - W. R. i-Sracc & Co.
1 • NO 214.185 - Pfizer Corporation.
Inc.
,
N9
212.836
Basi.
Corp.
N
9 :115.250 - S. A. DBA,
I N 9 214.222 - Universal Propu-sion
Illtnois Tool Works
No 210.596
1 49 212.912 - 'rhe Gill•tte ComN9 215.32" - W. R. Grace & Co.
Inc.,
N 9 214.223 - F. Hiffarnann-La Ro- N9 :15.326 - F lic:I fnann-La RoN9 210.631 - Caterpillar Tractor pany.
N9 222.946 - F. flotfmann-La .Ro- che & Cie. S. A.
, 2he & Cie. .7: . A.
Co.
Ltie. S. A.
119 214.224 - Sue '011 Company. I N9 215.330 - F. W.ffinann-La RoN9 210.632 - Ppg industries nc. ene
;:he Si Cie. S. A.
W 214.226 •
Cornine;
N 9 2.2.947 - 1i . Hoffmann-L. aoN9 210.672 - Ppg Industries Inc.
Holtinann-La
Koppers Company che & Cie. S. A.
N9 214.227 - Corning Glass. •inrorks. I No 215.331 -N9 210.734
•
r"ntIrs, -h r; ar Cie. d. A.
149 314.229 --- norritr,
N 9 212.946 - d. A. D.B.A.
Inc.
Hoitinann-La RoN9 2 .2.949 M 210.735 - Federai Mogul Co:N 9 214.379 - Reirj ngton Arms
149 215.332 - F. ILifnainn-La Roche & Cie. S. A.
Compant Inc.
1 che & Cie. S. A.
pontal:ir.

Segunda-feira 28

MARIO OFICIAL (Seção Hl)

N° 215.333 - P. Tioffmann-La Roche & Cie. 5. A.
N9 215.334 - E. R Squibb Soes
Inc.
N9 220.084 - 1-T E Imperial Cor
poration.
N9 221.018 - Masceinenfabrik Augu- burg Nurnberg Aktiengesellschaft
N9 221.019 - Artur Fischer.
N 9 221.274 - W. R. Grace & Co.
N9 2e/.529 - W. R Orace & Co.
N 9 221.564 - Unifos Kemi Ab.
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The Dunlop Company Limited - i a retificação do nome da cessionária sinal, em forma legai, tendo em vis.]
no pedido de mudança de nome jun- ino documento de cessão de fls. 9. ta que no cit fls. 8 não foi mento ao registro 256.727. - Apresente ! Inquinorte Indústria Química do . cionado o nome da sociedade a quem
procureção de acerdo com o art. 162 Nordeste S. A. - no pedido d e a titular cedeu e transferiu a marca,
do CPI.
I transferência junto ao termo de mar- 3 - junte documentos que co eProfarquímica S. A. - no pedido ' ca 530.185. - 1 - promova retifica-, vem a qualidade do signatário do
de anotação de transferência junto ! ção no nome da cessionária, no elo, documento de cessão (que seca :: ,e-ao registro 341.997. - 1 - prove a I cemento de fls. 9. 2.- apresente centado), perante a sociedade ce( -ne
transferência do licenciamento do a procuração. 3 - comprovve o ramo te e er"e o ineeeno tem poderes p tra
produto no SNFMF. 2 - comprove ; de atividade. 4 - declare o número aliem-, a tu
o ramo de atividade. 3 - declare o .I ee ire CL . '' ''
ramo de atividade e 5 - decla . e o
número de inscrição no CGC e 4 - ; transferência do licenciamento do n e de inscrição no CGC.
i produto 'no SNFMF.
enresente a procuração.
I Conservas Belvedere Ltda. - no
Profarquimica S. A. - no pedido I Laboratórios Brasileiros Associados eeteeo
SECRETARIA DE INFORMA- de anotação de transferência junto Ltda. - no pedido de transferencia,
1 -- apresente . co.
de propriedade e alteração razão 50 gistro
266.265.
- por Conserv.:e eeleuração•
°ritme-Ie.-ia
ÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE ao registro 361.575. - 1 - prove r dal
junto ao T. 440.614. — 1 -, veuere Ltda. a Sérgio de Metle
a transferência do licenciamento do !
--...
TECNOLOGIA
Produto no ,SNEMF. 2 - apresente apresene
nrove a qualidade do signatee i dee
;
a procuração. 3 - declare o número ' do produto no SNEMF. 2 - com- i eeeree „.., e, c
Em 17 de junho de 1971
de inscric.ão no CGC e 4 - promova ' prove o rem.: ,
I rente a sociedade cedente e ee e o
retificarão do nome da marca, no t e eclere o ' ' 9 (I' ,`
a:
a
e..o tem poderes para alter
Exigências
documento de cessão de fls. 17, aara 4 - prove o arquivamento do do- mmee,si.m
demento de fls. 27-29 na Junta Co- atividade e 4 - declare o número
Ventrisedin.
Unitika Ltd •- eerudo de transProfarquímica 8, A. - nq pedido mercial.
ferência junto ao têrme 146.563 - de anotação de transferência junto . Hilton International Co. - no pe- 'e ir1F,C, : r:-. 0 no s.e..
Apresente nova procueação de adir- ao registro 363.115. 1 -e- declare o dido de alteração de nome e trans-,
Diversos
do com o art. 162 do CP1.
número de inschrição no CGC. 2 - -er .;,-..c a .1U11 '; ' l: ' ' ..j"
Fábrica Metalúrgica Hugo Gerdan apresente procuração; 3- regularize 481.571. - Preste esclarecimentos, a I
Ltda - no
S. A. - No pedido de autorização o documento de cessão de fls. 16 que requerente de fls. 36, tendo em vista' J M M Publicidade
a
junto
ta teri
•
e
",
'
'e.
•
e
de uso '!.
transferênc
não está datado. 4 - promova a que a transferência solicitada no item pedido
mo dede
marca
627,409. - indefiro o
1 --- Arquive-se o pedido de con- ressalva
é dedeHilton
peeeee de anotação
da rasura no nome da mar, "b" da petição 55.571-71,
transferência
trato de exp loração. formulado ÇoM ca no documento
International
Co.,
Í1.
e5
leis do Estado
de'organizada
Delawere.Sob
paraasformulado com a petição 51,241-el,
a petição 69.545-68 por falta de prove a transferen(30
r
cio
do
1
vista que o ramo de Mie
cumprimento da exigência putalicaHilton International CO„ organizadavidade
tendo em
cio nmitito
da ceF-- - o,:- i. ree
da no D.O. de 10-8-70 - Seção III. mento
sob
as
leis
do
Estado
de
Delaware.
Profarquímica
S.
A.
no
pedido
ção com a proteção reivindicada.
- Curnpra, a equerente de XÔ- de
anotação de transferência junto Kellogg's Produtos Alimentícios tilhes e", as exigenrias seeuintes'
RetilicaçCtg de Pont:o:
initada
no
pedido
de
transferênao
registro
374.934.
1 - ame19 -- promova a averbação do concia junto ao termo de marca número N9 168.478 --- "Nova e original
---ecurrr"trato do exploração firmado entre a eene
613,463, - 1 - apresente o original Fôrma para Bolos conju gada com
número de inscrição no COO. 3
titul ar e a American Englneering eeeelari,,e
do documento de fls. 21 e prove que formas para pudins e similares - de
Company United, tende em viet• o
arouivamento da retido) 69.545-68; fls. 18, que não está datado e 4 - os signatários têm poderes para alie- Aluminio Vigor Ltda. - Pontos pire
_ n 14.6.71 - Depositado ene
29 -- atenda às lineae a e b elo orove a transferência do licencia. nar a marca e 2 - preste esclareci- bi• mentos tendo em vista que o do- 1 de setembro de 1964 - Fica retiItem 1, da Portaria 30 de 17-9-70: mento do produto no SNFMF.
39 apresente aditivo ao contrato
Profarquímica S. A. - no pedido cumento de fls. 14 prove a transfe- ficado o 19 _ nto: "1) Nova e Origimencionado no item 1, incluindo o le ano -'°n..
rência de Kellogg's Produtos Alimen- nal F .a para Bolos conjugada com
títul o da petente;
e ersistro 378.491. - 1 - apresente ai tícios 'Ltda. para Kellogg Company Fôrma r Pudins e Similares, que
49 -- ap resente aditive ao .contrato Procuração e 2 - declare o número do Brasil e não para Kellogg Com- se caracterir .ssencialmente por ser
firmado em 27-6-68 (fls. 36-59) en- de inscrição no COC,
Parl e, sociedade norte-americana, co- constituiria por urna forma, base para
tre American Engineer;ng Company
mo solicitado com a petição número bolos provida ee um interno (2) ns :
Profarquirnica S. A, - rie Pedido 57.037-70.
(3) e (4) e do
Limited (licenciada) e a Metalúrgitituída de cessa!
f
n
ca reine,
de anotação de alteração junto ao Kellogg's Produtos Alimentícios Li- vida
urnwarretier:tpoeafrr(44)ri
bo a(i 6n)ea dr_ ros
9r7e4
terristrn
ciada), ratificando o mesmo tendo
ninada no pedido de transferen- ca
cona
cenciamento do produto no CNEMF) ela junto- ao
em v'
termo de marca 613.465. qual se apc a no
entre a titular e American Engine- e - declare o número de insericãe ... 1 - apresente
provedo
que
os borda (7) da fôrma dobrada para
o
original
doering Comoeny Limited foi assinado
forma de um
fio continuo, e,
t' a
n
CGC e 3 - apresente procura- . eumento oe fls. 21 e
em 22-10-68. incluindo também no -Ao.
- e - - e :agre oa ressalto (3) se apoia um aissignatários
do
mesmo
têm
poderes
Instrumento ora soli cit ado. o titulo Profarquimica S. A. n6 pedid& para alienar a marca e 2_ - preste .co (84 provido de dois cabo o (9) diada pe tente de que se treta e, .
ee anotação de alteração junto ao' eeclarecimentos, tendo em vista que metralmente opostos e de furos (10)
es
. regularmente distribuídos nose(:e ,
5e - declare o número de inscri- /..egistro 383.00'1. - 1 - declare a; o docurre e -e rei ' 1
número de inserir:Ao no CGC e 2 --! ferência de Kellogg's Produtos
no eQc,
ção de sublice e riree
isgarer
i coef ó:OU" ( 1) de qfuoarm
troneneo"ifeexam
Mi - I Fje
aoresente a procuração.
mentidos Ltda. para Kellogg fen
--m- l c,onvenientes se: • cada uma dessas
Profarquirnica S. A. - no pedido pany do Brasil e não para Kellogg
MARCAS
fel:mu providas de um ressalto se,
de anotação de alteração junto ao cpmpany, sociedade norte-americe-l.perior
e o disco (8) é provido
registro 389.796. - 1 - apresente na ,como solicitado com a petição ainda de(12.
Exigências
um furo central (13) onde
a procuração. 2 -- declare o número '1 9 57,038-70.
!se encaixa o çone interno (2) .. enFerropeças Villares S. A. - no e e inserido no COO. 3 - promova
(11) e forma 1) -o,
er utrre as
pedido de transferência de nome jun- • retiricaeão no nome da cessionária S0.(tiens e Cintas Darling C. A, _
, a Or.
-aço
(14)
e, finalmente
ma (le (15)prd
to ao registro 244,295, - 1 - deel no documento de cessão de fls. 9 4- no pedido de alteração do titular ternos
opos
s etxosé ota
eabo
i
sntc
vime
r
sid
ni
oe
de
od
te
junto
ao registro 241.417. --Declare
clare o - en-a
re
q
uerente de fie. 16 o número de material refratário".
e 2 - pague a retribuicão relativa à mento do produto no SNFMF, 5 -- de inscrição
N9 116.295 - P1 - "Novo eorte
anotação de alteração de nome ao- trague a retribuiceo referente à ano- r.--" • no COO. .
tacho de alteraeão de nome ' de InNiquele - de Rubens Pereira de Fl- •''
•'
Ferropeças Villares S. A. - no pe- euinorte - Indústrias Químicas do de anotação de alteração junto ao eueiredo -- Pontos publicados em 14
registro 250,515, - Declare, a re- de junba de 191:p - DePOSita ti era
dido de transferência de nome junto Nordeste S .4. para Profarquireica querer
- -;
10.1.65 - rica retificado o 1 9 pone
ao,registro 244.296. - 1 - declare '. A. ,
na
COO,
to: "1) Novo Porte Ni q ueis, constitui,
Inquinorte Indústria Química do,
o número da inscrição no CGC e 2 -I Morrip
era
—
•
A
Casa Nunes Martins S. A. fine do por urna câmera 'ilbstaricielmen'4
' I
pague a; retribuição relativa à ano-'
ração .01:me-e, i transferência junto ao termo de portadora e Exportadora -- no pe- curva e ache,tada, de perírneere drlido
rie ' e ' ^ ': cular ou oval, construída de meteria/.
mem,
~elecom a peticão 48.900 67.
251.881. - Declare, a regue. elástico, corno a borracha natural,
Ferropecas Villares 5, A. - no eeti fi cacão de nome da cessionária,' registro
e o e -e-rente ele plásticos desteme vos ou felhaz mete,.
de nome inn* I no documento de fie. 9 2 e dido d
MAS fleeive,
no COO.
es caeacterizado POT coato ao regi- de- sente a procuração, 3 - comprove 'Ao
4 - declare o Casa Nunes Martins S. A. Impor- sistir em um corpo achatado e eco,
clare o n 9 de eerição no CGO e o ramo de atividade.
,
tadora e Exportadora - no pedido de paredes flexíveis e elástica.; con2 e_ ee---,
tinuar:, possuindo unia abertura unianotaeão de alteraçãp de nome so- nrove a transferência do licencia- de alteração'
mediante um corte ç aotune
gistro 251,882. - Declare, a reque- ca,
licitada com a petição 40.909-67. mento do produto no SNIPMF 6
Praticado longitueinel e, e paeereve mie o rier-eir
rente de fia. 6, o númer ode inseri ti
de um polo até mrer. ride, limis
Ferropedis Villares S.A. - no pe- I n de fl e tern ,^"" -"- cão no CGC.
tado o dito corte em suas eteend•
dido de transferêncle de nome junto nar as marcas, apresentando o do-. leeeinho de Ouro S. A. Produtos tendes,
por orificer's pequenos eimilaao registro 310.144. - 1 - declare elunento mencionado na cláusula 8e eiimenticios - no pedido de alto- ee, e por
apresentar ainda dois ouI do contrato de fls. 1345 do R. nú- 'ação em "-"'e
- • o -,
número
tros
orifícios,
através dos quere passe
pague a retribuição à anotação da mero 379.588,
Mero 258.652. - Declare, a requee um colar flexivel
unido por,
alteração de nome solicitada, com a Inquinorte Indústria Química do rente de fls. 6, o n9 de inscrição no N 165,994 - PI
- "Contra-lelaea
petição 48.896-67.
COO,
e
promova
a
autenticação
da
• No:e:leste S. A. - no pedido de.
para Fecho Magnetico, aplicável e:
•
Ferrorecas Villeres S. A. - no pede
fls.
9.
fotocópia
portas de geladeiras, na susrens o 'e
dido de transferência de nome junto a, 499,113, - 1 - apresente a pro- Conservas Brug Ltda. ..- no pedido ve,auie,a s.; outros udOE — de Jilret
ao registro 310.145. - 1 - declare o .: irarão. 2 - comprove o liame de de transferência junto ao registro les - Pontos publicados m
número de inscrieão no CGC. 2 -- e tividade. 3 - declare o número de n9 266.265. - 1 - 'apresente pro— Depositado em 31.12.64 - Letra
- pague a retribuição relativa à ano- i nscrição no CGC. 4 - prove a curaçáo out r •eeda por Conservas .'etificado o lç ponto;
Centretação da alteração de nome solicitada transferência do licenciamento do Burg Ltda.- a Sérgio de Mello. 2 - placa para feder magnetico,
e.
com a petição 48.899-67.
produto no SNFMF.
- promova I apresente documento de cessão orie.vel a portas de geladeira, na sueeen.
n-n

r
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são de eiculos e ou laca usos, faia
racterizaela por a chapa de ferro estar assentada numa base de riatariae
plástico de assentamente deste con.junto. e estas duas peaile são dotadas de vários furos coaxiais e eni
cada furo passa, de maneate folga da- um pino cujas são revinoas para fora, foraando e-eaordas
de maior diâmetro que as furos em
-que sediados; e- parede traseira da
base possui ampla cavidaila em que
se situam as extremidades mais - ex-.
lensins dos pinos, os quais nesta região são envolvidos por molas que
obri gam a ahapa de cerro manter-se
e:.00stada na dita base de material
plástico, a aMi ser cjut , a chapa de
ferro, ou seja atraida pelo Imã ,ocasia° m que êste vence a acsIstência
das molas), ali C11(111 .11VR , a porta ou
.oal io estiver fechada, pelo lato de
a cha pa de ferro poder -ser conjugada
'a moias laminares .ra de mo-las espirais ou .helicoidais",

OF;C?Ai

(Seer.5.0 III)

,z.na trans er aais e paralelas, formadoras
— P1 —
IN»
do assento da caaeira; e ainda, é
oteparaçao de eilazocoiaii.eas
pretiaco posteriormente e nos lados
cria agua
ue
menores nas referidas placas,' o an•
iSdLC14íSllSCíiUlC VGI'111.
iaruning a— Pontes pu- ca-a:e cie um eixo transversa, .2txo
ar Lia. 115
,.see seito igualmente rici maneira, e
„.cca ecu 4 ci.71
Depositado

22.2.65.

A8.010 — P1 — Nova disposi-

anue articula-se uma a .•aivao aomosta por duas ha.stes •,
015
imeueira, as gemia, soo ineerligacias por ripas transvcieaaia, lormanuo nessa maneira o eneoato da cadeiri.' . — Depositado em 22.2.ate
ama 167.421 — PI — isõvo tipo ce
poriiiiiadeira de inseticida liquido,
manuai ou a tração animal —
Kens() Olounura — Pontos puolicados em 14.6.71 -- Depo,sitaao em 23
de fevereiro de 1965 — rica retificado o 1.9 ponto: "1) Novo tipo de
pol vil hadeira de inseticida liquido,
manual ou a tração animal, forma-do de um carrinno comum, porém
caracterzado por ser o mesmo dotado
de bomba e reservatório para os inseticidas Irquidos, as quais são paulatinamente transferidos para _um cilindro intermediário, cujo ao interno
comprimido transmite sua pressão ao
liquido a ser aspergido sõbre as plantações por meio de tubos móveis com
bicos pulverizadores adequados".
N.9 168.194 — MI — Novo modèlo
de cadeira dobradiça — de 'Maria
Munari Bazzon — Pontos publicados
em 14.6.71,
N.9 .168.369 — PI — Conectar de
cavilha dotado de olhai, porta, chifre ou anel — de Sade Sul America
d eEletrificação S. A — Pontos publicados em 14.6.71.
N9 168.370 — PI -- Conector dotado de olhai e cabeçote — de Sade
Sul Americana de Eletrificação S.A.
— Pontos publicados em 14.6.71. —
Depositado em 30.12.64.
N.9 168.373 — PI — . Grampo de ancoragem para condutor de terra, dotado de olhai — de Sada Sul Americana de Eletrificação S. A. — Pontos publicados em 14.6.71 — Depositado em 30.12.64 — Fica retificado
o início do 1.9 ponto: "1) — Grampo de ancoragem para condutor de
terra, dotado de olhai, caracterizado
pelo fato de ser constituído de uma
calha alongada, tendo equidistantes
das extremidades e entre si, três dilatações, uma de cada lado, ortogonais ao vão da dita calha, configurando três ondulações, possuindo cada ondulação orifício passante e ;rama das extremidades da dita calha
abertura em funil com a .bôca para
fora, e na outra extremidade em
plano mais baixo do que o vão um
olhai configurado pior um anel alongado,. no sentido de comprimento da
calha. constituído por aro de seção
circular em forma de oval, com trechos alongados retos, interligados por
arcos de círculo e tendo, nas faces
frontal e posterior".
N9 168.795 — PI "NOvo carrinho
transportador de 'roupa e outros objetos — de Bicicletas Monark S.A.
— Pontos publicados em 14-6-71 —
Depositado em 8-4-65.
N9 170.870 — PI "Aperfeiçoamentos
em ou relativos a reatores para redução direta de minério de ferro e
ferro esponja — de Janki Bharati —
Pontos publicados em 14-6-71 — Depoisitado em 29 de junho de 1965 —
Fica retificado o 1 9 ponto: "1) Aperfeiçoamentos em ou relativos a reatores para redução direta de minério
de ferro e ferro esponja. pela passagem de um gás redutor através de
uma carga aquecida de minério de
ferro e calcário, cama erizado porque
os ditos reatores estão adjacentes e
cada qual compreende uma câmara
cuja maior dimensão é na horizontal
com a largura se afunilando, tendo
furos de carregamento no tôpo para
aauecimento interno da câmara injetora§ situados no tôy:o, para introdução de gás redutor, e uma base

aia.° em soletadores elétricos —
Aiaor a ascaeial Peia — Pontos pubiicaóos em 14.6.11 — Depositado
• a2.a .65 -- :tica retificacto o 1.9
pon c. o:
r) .icova disposiçáo em aolciaciores eictricos, calactevizacia essencialmente pelo tato Cia. ciaaaa
Limitai. que SUSCelTI e lixa a'n„.at.ra
solnaunra, constituir-se cie uoia discos estampados de modo a comporem, nas extremidades, abas cilinciricaa de diferentes diâmetros, abas es,,,a iiarialiaain e se fixam por
preasao ou por ;-ecravação, e finalmente pelo lato das paredes laterais,
dos reteridos elementos, serem levemente bojudas e dotadas de furos
166.586 --- PI — "Novo e origi- nivelados para darem passagem à
na: Cortador e Umedecedor para Tate- pontal, a soidadora •
ou:4as de Papel — de Ind. de Etique
— Churrasquei1a7.442 —
tas Papei Ltda. — Pontos publica- ra. Portátil — de Luiz Benedito Nasda , • arn .;1 6.71 -- Deposii aio •.in canento — Pontos publicados .an
22 de setembro de 1164 Fica re- de junho de 1971 — Depositado em
C i calo o V ponto: • "1) NOS': e arai 24.2.65 — Fica retificado o inicio do
gala , Cortador e Umedeasaa pala 1.9 ponto: "1 — Churrasqueira
Etiquetas de Papel, qua se caraete- portátil, caracterizada por compreenrira essencialmente por poder nos- der inicialmente uma caixa prismátisu: na, parte frontal de aporte co ca retangular, de pequena altura,
rói , de fita, .sôbre um depósito (2) provida inferiormente de pés artide ág ua Ou cola. uma -ieiacia (4) que culados, aebatíveis sob a sua face de
se aeioia nas bordas
oleio fundo e assim eendo acondicionada
de encaixes (3i tanao c pro em Sacola plástica com alça, caixa
Vida de um furo retangular (5) onde eeta • ainda . doiatda de um pequeno
se rnancalizam moldes (6) :lavando orificiosem uma das paredes laterais
ainda na superfície de tal placa (4) menores, hem como provida de tamfuros (7) reg ularmente distribuida pa superior destacável, com funções
°fita, se encaixam guias (8) através també mde bandeja, dita caixa recede pinos (9) estancL as supertícies bendo intamainente, apoiadas 'livreexem-naa dos roletes (a) e das guias mente sôbre sua face de fundo, três
( t ,) girwle no mesmo ama e sôbre cubas retangulares queimadoras de
as aulas (8) cobrindo toda a piara álcool, com capacidade cuidadosa(4) colceada uma capa (1) de soe- mente determinada; e ainda, nas
çaia aro Ts ' que se prende por pres- bordas .superiores dos laterais maiosãe dois parafusos laaaraia (11) e res da caixà. , e em posições corresprovida de um furo longlalnal 12) pondentes”. coineiden' com os roletas (O o de N.9 166.693 — PI — Nova e origiCor-lurIniento um pouco maior que a nal roda inclinada para carrinho e
Conjunto dos roletas e finalmente, na similares — de Tjong Wie Sie • -extremidade conjunto da placa (4) Pontos publicados em 14.6.71 — Dee capa (10) é colocada uma esdiva, positado em 9 de outubro de 1964.
(13) que chega ao furdo do dapósi • — Fica retificado o 1.9 ponto': "1) —
Nova e Original roda inclinada para
•
to (2).
N- 166.655 -- PI '"Aperfeiçoa- carrinho e similares, que se caracteMentos em Estojo para Batons •-- de riza essencialmente por ser constiChesebrough Pond's Produtos de Be- tuído por uma (1) base retangular
leza Ltda. — Pontos publicados em ou de outra forma qualquer, provida
14.6. :1 — Depositado em 28.1.65 --- de um ressalto i2) circular e de quaFica retificado o 19 ponto: "1) Aper- tro furos laterais (2) sendo o resfeiçoamentos em estêijo para batons, salto (2) provido de um furo cilíncaracterizado por compreender, cm drico (4) 2om um rasgo circular (5)
:combinação: um corpo constituído de interno e no fundo 'de tal furo é couma tampa ôca cilíndrica e um reci- locada uma esfera de aço (6), sendo
piente ôco cilíndrico, uni alojamento a roda do pedido. abaulada em forpara o baton e uma mola; de o re- ma de concha na superfície externa
cipiente ser formado de duas partes, (7) e é provida de-uma bucha (8)
uma inferior, de diâmetro substan- com UM furo cilíndrico (9) e um rascialmente igual ao ,da tampa, e ora gocircular interno (10) sendo tamsuperior, de diâmbtro ligeiramente bém no nindo dêsse furo colocada
inferior ao da tampa; de na larte uma esfera (11) e um eixo (12) rerneaiiana do recipiente ha ,ea um •:f.s- torcido segundo dois planos ortogosalte a) alar que, em sua parte su- nais provido em suas extremidades
perior, forma um lambi") paro rece- de rasgos circulares preiféricos (13)
ber a extremidade infe laor da tam- é encaixado nos furos (9) e (4) fipa, de a. parte supera-c' da recipien- cando fixo por um anel elástico, fite apresentar um rasgo longitudinal cando apiado sare as esferas (11)
que, quando atinge aproximadamente e (6) sendo o conjunto fixo ao local
a metade da altura da parte superior adequado através- de base (1) ficando recipiente, se desvia sara o .ado do a roda inclinada quando colocapara, em seguida, dirigir-se novamen- da e com pequena altura". .
te para cima até quase a extremida- N.9 167.375 — PI — Nova cadeira
da ou bordo superior da " parte supe- — de Gabriel Gonçalves S. A. Imp.
rior do recipiente onde se estreita, de Ferrag,,ins e Louças — Pontos puformando uma garganta ou estreita- blicados em 14.6.71—Fica retifado
mento, para depois se abrir em forma o 1.9 ponto: — "E) — Nova amoreira,
de V; de o alojamento riara o ba- caracterizada por compreender initer ser constituído de duas partes, cial mente duas placas em formato de
uma superior menor p ara receber o L invertido, ditas placas feitas em
baton E uma inferior maior para re- madeira, tendo as suas linhas horiceber a ,--ix''reinidade da moda, -servia zontais inferiores R 11.1 ou rva tura raguessas duas partes separadas por um lável, e sendo ainda, interligadas suseato ou parede; e de a mola, que é periormente por uma série de ripas
helfeadal, ser situada dentro do reCialenta. descansando no fundo da
e orojetando-se para cima
para ciantro da parte Inferior do aloPREÇO O NÚMERO
a:, manto.

DE ROJE: Cr$ 0,30

Junho de 1971
perfurada para saída dos gases residuais, ficando separados entre si por
paredes maciças".
1n1,' 170.983 — PI "Processo de fiação de fibras têxteis e aparelho para
levar para a prática êste processo —
de The Battelle Development Corp —
Pontos publicados em 14-6-71 — Depositado em 2 de julho de 1965.
N 9 171.098 — MI "Utensílio auxiliar para esmaltagem ou pintura de
unhas — de Rubens Carvalho Machado — Pontos publicados em 14-6
de 1971 — Fica retificado o 1 9 ponto:
"1) Modelo industrial de utensílio
auxiliar para esmaltagem ou pintura de unhas, caracterizado por ser
constituído de uma espécie de palaa, em feitio de um triângulo curvilíneo. apresentando um vértice mais
agudo, próximo do qual se encontra
uma abertura elíptica, algo enviezada, cujo vértice se prolonga por lados
recurvados para dentro que terminam por um terceiro lado em forn-la
de arco saliente, o qual apresenta,
próximo ao seu contôrno quatro aberturas circulares, em geral paralelas
no referido contôrno, cujas aberturas
servem respectivamente, para aplicação, do polegar e dos quatro dedos
aponíveis a êste numa posição flectida para dentro".
IV 171.116 — PI "Nova disposição
em suporte de suspensão para pasta
de documentos em arquivos e seu
respectivo porta-etiqueta -- de Irmãos Clemente S.A. inds. Gráficas
— Pontos publicados em 14.,6-71
Fica retificado o 19 ponto: "1) Nova
disposição em suporte de suspensão
para pastas de documentos em arquivos, e seu respectivo porta-etiqueta
— em que a lâmina convencional de
suspensão. metálica ou de outro material, retilinea e convenientemente
alongaria, é provida em cada uma de
suas extremidades de uma reentrância, e caracteriza-se por ser colocada
por entre a borda dobrada da pasta
de documentos que é provida aspaçadamente de pequenos cortes verticais sendo que por entre um dos espaços formados é intercalada a dita
lâmina".
N9 172.869 ---- PI "Nôvo tipo de ralador elétrico — de Jayme de Oliveira. Franco — Pontos publicados em
14-6-71 — Fica retificado o l y ponto:
"1) Novo tipo de ralador elétrico, caracterizado por ser constituído por
um recipiente provido de tampa tendo no seu interior um prato ralador
rotativo, suscetível de ser acionado
por uns motor elétrico externo".
N9 173.272 --- PI "Estedo protetor
para lâmpadas de sinalização aplicáveis a máquinas, instrumentos reguladores, quadros de comando, painéis
de sinalização e congêneres — de Industrial de Contrôles Elétricos Ice
Ltda. — Pontos publicados em 14 de
de junho de 1971 — Depositado em
17 de setembro-de .1965 — Fica retificado o 19 ponto: "1) EstOjo protetor para lâmpadas de sinalização
aplicáveis a máquinas, instrumentos
reguladores, quadros de 'comando.
painéis de sinalização e congênerea,
caracterizado por compreender essencialmente una corpo cilíndrico pl co, semi-rígido. suscemível de ser ia
troduzido, sob pressão, no furo que
lhe for destinado para alojamento ou
de ser fixado a unia parede laminar
por meio de um elemento de fixação sumário (porca rápida), sendo
dito corpo cilíndrico coberto, em sua
extremidade superior, por um visor
plástico colorido, com reflexor, ao
qual vai fixado por uni anel metálico que abarca os correspondentes
flanges providos para êste fim na
borda inferior do visor e no topo do
corpo cilíndrico, tendo ademais dito
corpo cilíndrico a sua parte inferior
fechada por uma base provida de dois
canais protuberantes para saída dos
fios da lâmpada que se al oja no interior do estiijo ou, ainda, inteiramente aberta."

