„
ANO XXVIII - N9 145

lEPARTAMENTb NACIONAL
n PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Serviço de Recepção,
Informação e Expedição
, EM 31 'DE JULHO DE 197u
Ditiersos
49 153.177 -- José Ferreira RibeiKetaure-se e expeça-se
. a car•
patente.
n oram mandadas prorrogar as sea
'uintes patentes a gaixo mencionai:
.
3.070 Alcides P. - Nicaretta.
Z9 3.105 - .Bozzano S.A. Comer1, Industrial e Imp.
49 3.106 - Bozzano S.A. Comer1,• Industrial e Imp.
9 3.628 - Bozzano S.A. Comer..•
1, Industrial e Imp.
a9 6.351.- Adelino Chiaparin n•roguem-se às patentes.
:nds. de Chocolate Lacta S.A. ;ular da patente MI n9 5,011. quive-se a petição n9 36.005-70.
V1eridional S.A. Com,' e Ind. ;ular. da patente MI n9 6.422 -2
luive-se a' petição n 9 37.381-70;
Ierman . S.A. -Ind. e Com. - Tiar da patente MI n9 6:441 - Arive-se a petição n9. 37.531-70.
)enis -Jean' Dacabanne - Titulai
patente MI _ n9 6.458'- Arquivea petição n9 37.229-70.
3enis Jean Lacabanne - Titular
patente MI n9 6.459- rAquivea petição n9 37.228-70.
Arquivamento de Processos:
i'oram mandados arquivar os prosos abaixo mencionados por falta
pagamento. da taxa final.
9 95.235
Erhard- Franz Walter
ime,,
98.569 - E.I. Du Pont de „ Nesus And. Co. •
si9 :112.120
.Koppers "-ComPany,
4

4

49

49 114.671 -a. SachsenWerk Light•Kraft-Aktiengesellchaft •
122.562,- Cantina .&,•Blondins
ucianl
49 128.613 - Oscar Petrucct,
5I.
- Metalúrgica. -Cosbar
la.
.9 133.028 - Dana Corp.
.
49 135.197. - Shell Internationale
sea.rch IvIaatschappijn N.V.
49 136.035 .- Cocelma Produtos
Limicos S.A.
n 9 136.271 -. Shell Internatimale
search Maatschappijn N.V.
49 136.791 ,- Venial° Botelho de
neida.
19 139.217 - Victor .Nuno Pereira
Souza Lima.
49 139.743 - Abbot Laboratories.
49 139.854 -- • Abbott LabOratorias.
49 140.541 - 'Georges -Basile Se;zogbu e Franz Aipis Josef Felder.
SP

M

1

CAPITAL FEDERAL''':

QUARTA-FEIRA, 5 DE

REVISTA DA*PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 140.740 - Filisberto Miguel Migliano. •
N9 140.855 -. Szerszamgepfejleszto
Intert In Hal asztelek.
„ *
N9 140.952 - Roy William Emery.
N9 - 141.038 -' F. Hoffmann Là
Rocha & Cie. ' Societe' Anonyme,
-N9 141.081 - Helipod, Inc.
- N9,141.101 - Moacir Capraro,
rio 'Dswaldo Viviani, e Ronald Vi,
viani. •
N9 141.440 •-- Brasil Alves= Machado.
N9 141.461 - Milton -.J. Belli,
N9 141.784 - Marvin H. Grove.
N9 142.719 Torbras S.A. Ind.
Brasileira ' de Máquinas Operatrizes.
N9 142.863 -- Stmel Sociedade Toenica de Matrizes e Estampos Ltda.
' 149 -143.424 - Muttoni Hermanns
Auto Union :GMBH.
N9 143.533
N9 144.108 -.. Eustrapia Constan-,
•
a
dinisdis.
' any,
N9 144.261 - - Quigley Comn
Inc. ,
N9 144.322 - The B.F. - Goodrich
- • a_
Company.
Francisco -Medaglia.
N9 144.428
Amadeu Luiz , AntôN9 144.552
nio de Almeida Memolo.
N9 144.640 - Mario Gellene de Eiagio.0 - Carlos Alberto Mot-.
N9 144.71
ta.
Vicente • Gomez Ubero,
N9 144.762
N9 144.782 - José Antônio Bermajo Ramallo.
N9 144.830 - Armando-Rossi.
Aimberé Oberla,enN9 -144.845
•
Mario de Castro F1-'
N9 144.000
' •-•
guelra.
N9 144.917 -- Mecânica Esfera Limitada.'
144.982 " -- Ernesto Emanuele
,
Enrico Geiger;
N9 144.984 - Vicente Gomez Ubero.'
• N9 145.245 - Mario José -Danté
Fornasier.
N9 145.335 - Commissariat AL'
•Energia Atomiuue.
- Shiichi Yamatnoto.
NN9 145.983 Nestor Peters Bueno.
N9 146.055 - Abbott' Laboratories.
N9 146.191 - Monsanto Company.
N9 146.593 -- Lirc Laboratori ItaBani di Ricerca Chimica S.p.A.
Lapis Engineering
• N9- 149.680
Compa ny Limited
•N9 153.139 - Monsanto Cc:aiParia
Shell Intarnationale
N9 158.280
Research Maatschappijn
N9 162.695 - Reall Drug And Chemical Company.
-• a
,
162.907
Araerican
Cyanamid
N9
Company.

N9 171.536'-. João Degrandi e 11defonso Antônio Maria Piva.to
Notificação:
Ficam notificados os requerentes
abáio mencionados a comparecer a
êste Departamento, no prazo de 60
dias,- a fim de efetuarem o pagamento da taxa finaaa para que sejam expedidos os certificados:
N9 315.298 -a= Lojas Garbo _Roupas

N9 317,888 7-• Lab. oratório Sanitas
_
do Brasil S.A. •
Diversos: ,
Foram mandados restaurar e expedir os certificados dos processos abaixo mencionados: •
.
N9 662.448 - Instituto de Medicamentos 'e Alergia ima Ltda.
N9 653.116 -. L'Oreal.
N9 617.915 ---Aguas Minerais de
Minas Gerais S.A. Hidrominas.
N9 542.683 -'Ind. de Tintas e Vernizes Gold S.A.
Arquivamento de processo:
_Forni; mandados arquivar os processos aba
ixo mencionados por falta
de pagamento da taxa final:, N9 350.131:- Banco Mauá de São
Paula Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda.
N9 451.843
Vinícola Nau Sem
LI,,
Rumo S.A.
N;,-• Carmem Sílvia Pereira. •
•
:--N9 ,486.373
Tayná Comercial e
Agrícola S.A. - - " .•
N9 489.389 ,a- Ind. de Canúsas Toadite Lida
"_
N9 97 .466
Josepha Liotta Tda
Silvo.
'
N,
- Colina Represertações Lida
N9 505.927 -. Publicidade Espaço
Ltda.
N9 509.634 . - Anderson, Clayton k
'
•
Co; S:A., Ind. e Com.
149 511.598 -- Engi Engenharia de
Instalações Gerais Ind. e Com. Limitada.
;
N9 511.599 --'- -Engia Engenharia de
Instalações Gerais--Ind. e Com.' Limitada. a-- N9 511.600- Eng' Engenharia de
Instalações ,Gerais Ind.: e Com. Limitada.
João Rodrigues
• N9 515.937
Silva: ,
N°519.517 -- Casa Sotero Com, e
IImp. S.A. .
No 528.729 . -- 'Nipponkanko-Shá.
Passagens e Turismo Ltda.
IV 528.865 -.: Salsa Sociedade de
Embalagens e Laminação . S.A;
N9 533.020 ,-- 3oho Publicidada
•

AGOSTO DE

1910

N° 534.161 - Studio de Reproduçoes uraileas Selecor Ltda,
al 9 b,sa aaa - Nino Transporte. Pesaaos Ltda.
IN' 5au.at3 - Cicof Consórcio Imooulario cie Construçoes e Organização de rmanciamento Lida.
N' 547.100 - Imobiliária Itaporá
Ltda.
ai , 547.611 - Iervol Ind. e Com,
ae rapeis-Ltda.
N 9 548.p33 - Comercial Eletrobráa
Ltda. '
.
N 9 552.363 -- 'rranstex Eletrônica
Ind. e Com. Ltda.
N9 562.230 - Petróleo Brasileiro
S.A. Petrobrás,
564.058 o- 'Bebidas Sanhauá
S.A.
ai 9 564.165 -. Bebidas- Sanhaua
N9 577.991 - Antônio -Mendes Jr.
N9 578.386'- =Margue Comissaricia
de Despachos Aduaneiros Ltda,
•
N9 581.572 -- Waldemar Abdala,
N9 582.664 - Estamcroma Ind.
Com. de Estamparia e Cromação L1.
mitada.
•
_
N9 583.132 -- Representações Rea
man Ltda.
'
N9 583.659 -- Vicente Kalisauskas,
Vicente Miguel Sinkulnas e Luiz Magalhães "Pereira. Jr.
N9 583.974'- Borhemar Ltda. Pu.
blicidade e Empreendimentos,
- N9 584.730- Jamanta Com. e Re- presentações Ltda. ^
.N9 584.812 -- Obra da Entroniza- N9' 585.416
La Asuncena Trans- a
portadora, Representações e Turismo
Ltda.'.-, '',.
N9 583.505
Pôsto Caramurit
Lubrificantes Ltda.
• 149 598.259 -- Ind, Paulista de Exa
plosivos Ltda.
N9 601.471 - Cia, Internacional de
Capitalização.
N9 601.786 - Gráfica Zaira Ltda.
14' 605.539 --- Cetasa Cerâmica Tabaeté S.A.
N° 606.742 - Estância Itacolomi Ltda.
•N9 608.200 -.a Corretagens Alpracam S.C. Ltda.
N9 615.943 -- !sumi Ind. e Com.
Ltda.N" 815.182 - Charutaria 'Cruzeiro
Ltda.
N9 816.267 - Confecções Gandino
Ltda. , _
N9 619.270' - Big Lar 'Utilidade'
S.A.
149 619.285 -- Big Lar- Utilidades
S.A.
N' 620.104 -- João Kessler Coelho de Souza,.
.
,
N9 620.360 - Boliche São Pau'ai
Diversões Ltda.
N9 626.059 - Hryhorij Hordij.
N9 030.358 - Confecções Kader L1- mitada.
N9 630.368 / - Itajupel Embalagens
Ltda.
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1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimenio do público pela Seção de
RedaÇão será de 12 às 18 horas.

In,1

/EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
ouRET0R-GERAL

Agôsto

:heque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
! da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
,em Brasília.

2) Os originais rara puolipação,
ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
CHEPi. DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
espaço dois, em papel acetinado CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
ou apergaminhadc, medindo 22x33 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIAM? GUIMARÃES
centímetros, sem emendas ou ra •
curas que dificultem a sua compreensão, em espeeial. quando conDIARIO OFICIAL
tiverem tabelas
SEÇA6

Serão admitidas cópias em tinta
preta e ind^lével, a. critério do
D.I.N
3) As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, sero encaminha•das, par escrito. à Se4) de Redação até o quinto dia . útil subsequente á publ:eação.
As assinaturas serão torna4)
das nQ D .1V. O transporte por
via aérea será contratado separaa Delegacia da Em
pra Brasileira de Come.ios e Telégrafos em Brasilia . Esta poderá
se encarregar também de-eneqminhar o pedido de assinatura aõ
DI N tv'este caso,: o assinante e;1.rigirá ao D 1.N o-pedido de assi
natura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
. seguinte.

daete

5) A remessa' de valdres para
assinatura, que será acompanhada
, de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, 'será feita sõmente por

N9 630.531 - Radiaoarte S.A.

N9 630.548 - Calçados Ciaram Limitada.
IV 631.006 -- José dabur.
N 631.034 - Ferr.a Ferreira Representações Comérci3 Ltda.
N° 631.331 - Dr. Werner
mann.
631.489 - Fopan Fornecedora
Paulista à Navios Ltda,
N 631.690 - Trisantex Alfaiataria,
Lavanderia e Tinturi aril Ltda.N' 631.771 - PerÁnnaria SPW Limitada.
N 632.336 - Pares Dib.
N 632.826 - Bar e Lanches Nor.toe Ltda.
9

N9

9

9
9

N9 832.880 - Bar

e Panificação

Esperança Ltda.
N 632.960 ---Indestvial Madeireira
Igaratê Ltda,
N 632.978 - Mineração Camanducala Ltda.
N 9 633.030 - Apta Casa de PC0131ganda Ltda.
N 633.151 - Rota Sul S.A. Comercial e Imp.
N 633.180 - Malharia e Confecções Zelmann Ltda.
N9 633.250 - Wa/demar Washington Soares Pinto.
9

9

9

9

N9 633.214 - Roberto Augusto,
N9 033.358 - Santa Fé Publdade
Ltda,
N9 833.388 -. livraria e Bditõra

Prolemar Ltda. •

141', 833.44 - Clube XV.
N 633.466 - Sebastião Maggi da
Fonseca.
Orlei EmpreendimenN 833.996
-

I

ç

tos Imobiliários

N° 834.081 - Com, e RepresentaVies Moreira Ltda. N9 634.172 - Grata Imp. e Com.
Limitada.
N° 634.309 - Dalt) aparick; Cal&13o do Prado,

,

de 1970

6) No caso de porte aereo para
localidade não servida 'por êsse
meio -de transporte, a Deiegaeia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário poroutras vias; independentemente de
acréscimo no preço.

111

Seçad de publIcedacto de expectl•nte.da.DapAètamento
• im.cionat d PropriadAdo InduatrIal do PAPdatérks
V
•
da Indidstrla e do CoredIreld
•

Imprcsso nas oficinas do 1D(paCtarrt.nto de Imprersa Nacional
.

7) A Delegacia Regional • da
Emprésa Brasileira de Correios e
Telégrafos 1419.z Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
conerciais aéreas. mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os praz,,us da, assinatura
d.o porte 'aéreo poderão ser semes! •
tral ou anual e se iniciarão sempre
Cr$ 18,00 Semestre
Semestre ,
Cr$ 13,50 no primeiro dia 1:til do més subse
O prato das assinaturas
Cr$ 36,00 ii7L0
Ano
C7;$ 27,00 qüent
para o Exterior, é semente anual e
não haverá transporte por via
ExteriorExterior
.
aérea. . ,
.3;
1
'Cr$ 30,00
Cr$ 39.00 Ano
Anu
9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30
PORTE ALl'REO
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
Cr$ 102 ,001Ano
Semestre
Cr$ 204,00 suspensos independentemente de
aviso-prévio. ,
NÚMERO AVULSO
- O preço do numero avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os suplerexemplar.
mentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar - atrasado serd acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e- de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
EtEl"PITIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

•

634.424 - José Labate.
W 642,274 -- Armarinho Judir Ltda.
N9 683.466 - Indústria e COIllêrCii
N° 643.704 -- Indústria Metalúrgica Paulista S/A.
N9 634.458 -- Juraci Silva Ribeiro.
N9 634.605 - Impes Representações Albaga Ltda.
N° 686.378 - Sociedade Industriai
Lim:tada.
N9 644.282 -- Expresso Marrã Londnnense Ltda.
N9 634.804 - Rizk 4- Papéis e Afins Transportes Ltda, 4
'66.646 - Com. Imp. São PeLimitada.
N9 6/4.871 - Realflex Produtos de dro Ltda.
N° 635.130 - Daria Silva Coentro.
635.492 -- José Espíndola Magalhães Jr.
635.580 - Casa Masetti S/A Indústria e Comércio.
635.778 - Maria Gertrudes das
Graças Silva e Amônia Cordeiro da
Silva.
!
N° 635.791
Herculano Tugilio
Sanches e Manoel Minharro.
N9 636.041 - Indústria e Córnércio
de &lisas, Selma Ltda.
N9 636.315 -- Fábrica de Calçados
Cacilda Ltda.
W 636.335 - Reinaldo Jesus Sobral..
' trais J. B.
N' 636.672 -- /nas
Duarte S/A. •
N' 636.791 - Perfecta Incorporadora, Empreendedora e Adm. Ltda.
N9 636.977 - Pedreira Raposo Tavares Ltda.
N 637.655 - Washington Luis Bezerra.
638.080 - A/amir Cruz Santos.
N°'638.21 8 - Taquari Indústria de
Artefatos de Borracha Ltda,
N9 638.230 - Companhia Industrial
Nordestina de Produtos Alimentícios.
N° 638.604 - Evice S/A Adia, e
N9

N9

N9

.

Borracha Ltda.
1\1 645.458 --- de Desenvolvimento Económico do Paraná CODEPAR.
645.476 - Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná CODEPAR.
Companhia RiogranN° 646.084
densa de Negócios S/A.
N9 646.192 - Tucum Indústria e Comerei° de Metais Ltda.
646.386 --;,GaIpo Comércio de
Abrasivos Ltda,
N° 647.346 - Antônio Sergio Monteiro,de Barros, IN° 650.797 --. Olange Indústria e
Comércio de Cosméticos Ltda.
N9 650.956 --,Indústria e Comércio
de Grampos Yamamoto Ltda.
9

N9

N9

N 651.199 - Versatyl Indústria e
Comércio de Tecidos e Confecções Li9

mitada.
N9 652.536 -- Winor Indústria e
Comércio de Artefatos Têxteis Ltda.
N° 652.958 - ¡Representações Freire
Limitada..
N9 653.155 - Super Lojas Arapuã
Sociedade Anônima,
N° 653.633 --Fos-Zinco Zincagem
Limitada.
Participações.
' 638.913 - Cartonagem janense N 665.096 - Luminosos Brasileiros
Limitada.
Limitada.
N° 639.034 - Companhia United
N° 668.813 - Indústria de Plásticos
- Jato Sonoro Ltda.
Shoe Ivlachinery do Brasil.
669.120 -1Florenz Cosméticos
No 639.987 - Amparo ,Auto Peças
Sociedade AnSniiaa.
r
N9 674.856 - f armácia I.eomar
N9 640.204 - Indústria de Calçados
•
ssitada
Battaalla S/A.
•
o

N9

•

0

-

N9

N° 686.943 - Retinsan Representações Ltda.
N9 687.821 - Engequimica Enge,
nharia Química S/A.
N' 691 .247 - Companhia Agricola
Santa Joana S/A.
N° 691.691 - Plásticos Tocantins
Indústria e Comércio Ltda.
N° 692.480 -_,Dabelror Comércio t
Imp. de Produtos Químicos Ltda.
N° 694.365 - Sigismundo Schlegd
(Arquivem-se os processos),
DIVISÃO DE PATENTES
DIA 31 DE JULHO DE 1970
Desenho ou modê/o industrial

indeferidos
N9 179.789 - «Nôvo e Original
Marcador de Preços para Vitrines e Similares
Arthur Lichtner,
N9 150.930 - eNôvo mode° de
Porta de Emergência para Casa -Fortes
- Mosler ei Cia. Ltda.
N9

164.784 - «Garrafas Plásticai

para Toucador» - Elizabeth Ardes
(S/A) Inc.
N9

172.928 -

Isqueiro em for.

ma de Butijão de Gás» -, José Bottini

Tunior.
,
N° 173.196 - *Nova Configuração
em Psit° de Embreagem de Automóveis» - Violante 5 0a, Leda.
N9 177.698 - «Original Conifgura.
ção Preoorcionada a Presilha %Iara Lio

/

vros de Fôlhas .Sôltas -- Livro Ibero
Americano Ltda.
.
«Nova e Original
N9 182.472
- Configuração Ornamental: Aplicada a
Telefones» -- Walter Terraeuzo.
N9 150.125 - cCohfiguração Ana•
tômica Aplicada em Cadeiras ou Poltronas para Escritórios» ,Giroflex S/A
- Cadeiras. e Poltronas: \-1\11 ,150.128 - «Nôvo e 'Original
Modêlo de Poltrona» --7 Girofléx S/A
- Cadeiras e Poltronas.
«Or:ginal Modão de
N 9 174.982
Ziviani 6 Cia. Lida. .
Brinquedo»
N 9 174.983 - «Nô-vo Modêlo de
Ziviani El Cia. LtO.
Brinqiiedo»
• N9 174.987 - «Original Tipo de
Cobertura para Carteiras de Fósforos»
Wilson Silveira. •
180.793 - dNôvo Modélo de
Isqueiro» - AntoniO Dequech 6 Irmãos.
1\1° 182.500 - «Nôvo e Original
IVIodéle de .Chapéu .Feminirio»
!
xandre Petrocolino.•
N° 184.328 - «Original Disposição
Distributiva da Linha de Cc,:tura» -Peelteria Romber Ltda.
N 9 186.938---- «Nôvo Modêlo de
Chaves» - União Me'chaniCa Ltda.
N° 179.555 «Nôvo e Aperfeiçoado Bordado para Aplicação» - 7- Laercio Apparecido C.hinaia.
Exigências TécnicMg

•

1\1° 159.946 - Singer do Brasil S/A
- InchlStrias Reunidas e Coraércio.
N9 162.163 -- Jo . .;5- Ferreira Ramos.
Abraham Kruczan e
N° 166-.132
Enrique Tenenbanm.
N" 166.313 -.7.-. Pucci S/AArte- fatos de Borracha. •
.
-João Guedes.
-N° 171.392
GioVanni
N°‘ 171.400
Waler Rolirer.
172.276
Industrial e Comercial,
N' 172.406
Importadora Inc. Ltda.
-•N° 172.'107 -- Industr.:al eConsercial,
Importadora Inc. Ltda.- - N9 172.467.- Nicolás Nevas Vicente.

N9 172.636 - Metalúrgica Piei Ltda.

1\1" 172.952 -- Viriatus - Equipanentos para Lubrificação Ltda.
N° 172.969 - Domingos Cotrino.
1\1° 172.970 ---,Francisco Lopes.
N9 173.238 - Pipaguia Brinquedos
Umitada.
N° 173.239 --- João Vicente Cruz.
Tranc'sco Antonio
• N 9 173.378
Video.
• N° 173.743 -- Guilherme Rozzino
Neto.
N9 174.222 --- Indústria Mecânica e
''..:omércio de Máquinas e Acessórios
Vlacotec Ltda.
• N' 174.576 - Francisco Or Filho.
N9 174.901 - Eugênio Edmundo

'Agiisto de 1970 1947
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1\1° 173.458 .- Rafael, Martins 'Pinheiro e Zoenie< Coimbrq 41. 3 Santos.
N 9 174.075 -Indústria de Saltos
.
Schtniçlt S/A;
Indústria de Saltos
W 174.076
Schmidt
•
1\1" 175.705 - Jesus •‘Aurcó Lan0
Adrian. .
Companhia ' 'Carioca
N 9 182.670
de Indústrias Plásticas.
N 9 186.089 ..-- São Paulo Alpargal.
tas S/A.
N'' .186.145 -- Lincon Schinisuke Sa'
kamoto.
' N° 187.360 .=.:- Otaviano Roque Marinheiro g Guilherme Xavier . de Toledo.
".N° 191.361 .-Cristalino Crist'anini
Paulo Alparga191.495-tas S/A. .
P. Benet -Domingos.
. N 191-.525
1\10. 19.1.934 -L-'Garrido Indústria: de
Confecções Ltda.
1\1° 192.508 -.Manuel Gascon Pina.
1\1° 192.547 -.• Fiorenzo Sivis:
N' 192.859 - Borbonité S/A Indústria da Borracha.
,
.•
.
N9 193.964 - Indústrias Metalúrgiéas Piazza Ltda:
, N9 193.073 -- Mary «M. T.» Nied
•
ner.
-15ados Cruzeiro Ltda,
N 9 193.180
I\1" 103.183 -L óculos Cruzeiro Ltda,
N° 193.294- Pante Borba... 1. N° 193.629 - Rotimprex 'Indústria
Beneficiadora de Papéis Lida:
N9 194.119 --,13attelle Development
Corporation.
•
•
N 9 194.147 - Merck 5 Co 'Inc.
N° 194.170 ,. Sinter'oy Indústria e
Comércio de Peças Ltda.
N° 194.151. 7- Lotaria Lutz.
N9 194.176 --- The Singer Company.
N" 194.178 -- Sherwin -=
od. Brasil S/A Tintas e Vernizes.
N9 194.195 7- José Pereira Jorge,
Carlos Augusto Ma-N.' 194.196
„ thias.
N 9 •194.202 - Gu:do Vicario.
N' 194 . 569 - Metalplast Indústria
e- Comércio de Alumínio Ltda.
fá.brica de Edredons
N9 195.371
Aderna Ltda.
N° 195.625 - Talleres Adabo
dedal:1 Anonina •
N9 195.641 -- Companhia Palerinont
Industrial - Indústria de Perfumes e
Artigos de Toucador.
N" 195.851 - João Vieira.
N9 169.989 -- Indústria de . Móveis
e Toldos Ltda.
W 172.291 - Carmine `Luglio.
N9 172.287 -- Humberto Almeida
Foco e Aido Bianconl.
N9 172.277 - João José Rosa.'
W 160.94.3 - Fanar Peçanha Continha.
N9 96.445
Ciba Société Anony•

•

9 175.587 - Irmãos.Masson Ltda.,
N9 175.939 -- Ortopedia Continental N9 110.440 -= Eastman Kodak ComPanY.
..imitada.
N° 176.141 - Indústria Metalúrgíca N' 136.379 - PPG Industries Inc.
- Tee-Pak, Inc.
N7zazoa Ltda.
N 9 177.478 - Luiz Vieira do Nasci- . ' IN° 162.945 - Farbenfabriken Bayer
. Aktiengesellschaft.
nento e Edson Assad David.
Kanegafuelii Baseie!
1\1° 177.653 - Formate Indústria Na- • N 9 181.433
Kabushild Kaisha.
.:ional de Corôas e Pinhões Ltda.
N 190.393 - Eduardo Rodrigues.
IN° 183.477 - Alves IVIichalski
N9 191.195 - Imperial Chemical InCia. Ltda.
N" 18 .694 -- Companhia Industfial dustries Limite&
N9 195.987 -- Omel S/A Indústria
de Tecidos .Alfo.
/\19 185.382 - Com panhia 'de Calça- e Comércio.
N 9 192.306 - Dalchi Setyaku Com• los DM.
pany Limited..
IN° 143.576 - David Kahn; inc.
- 'l N 9 155.666 =-- Adeherbol Bartlimann. , N" 192./145r 7 Gorresim's •Pty. Li•
N" 169.902 -- Bob's Metalúrnica Li- -,Mited. . ' .imitada. .. ,
• .. • . • • 1 " N9_
- -,N. V. Organon. ,... 194.046
• N

•

-

•

N' t55.008
Plastifon S/A Plás.
1\1 9, 194 .047 -' - Es%o ReseN•ch and
ticos e Derivados.
Engineering Company.
Geitetner Liniited.
N9 155.545
Reckitt; & Sons
." N°'- 194.048
Joaquim Antonio
Ns;- 155.670
de Campos Junior,
IN° 191.050 - General -Electrie Com; chado
-N 9 155.818
Curvax Indústria Mi.
pany.
Ltda.
---- •
•I\.1° 194.053 -7 Sarty S/A 1.n.liPstila croinecânica
I N" 156.029
s da
Vicente Rodrigne
.
Comércio.'
GOdoy
Junior.
-,\
' N° 194.056 -Mariano Manzari6 Goine:i 'e Matias Puente Betes,
Oposições .;•
Blohrn
Voss A. G.
N9, 194.059
194.060 - J. 154.- Voith GmbH. • Companhia Siderúrgica 'Patinara
N 9 - 194.061' --.- Seholten • Research COSIPA -7 , (Opoente do PrivilágiO
Invenção a° 112.783)
Union Carbiele Corporation-- (0oen
N9 194.062 - N. .V. Philips' GlOefte do PriVilégio de Invenção ,númer€
lapenfabrielren.
1\19 194.063 - Mnnesota IVIining and 115.657).
Baurrie'r
Equipamento Médicollos
Manufacturing ,Company.
pitalar S/A"
(Opoente do Privilégit'
Merck Co. Inc.
N" 194.054
de InveriçãO \rif -132.528).
N 9 194.066 -- Koichiro Y-thara:
(Opoente do Mo
Vasollei S/A Pro- Ignázio Teriana
N• délo - Industrial n° 136.950).
dutos Plásticos.
NI' 194.068 - Mario • José- Dante'' Ford-Willya "do Brasil 'S/A
(Opoente,do Privilégio de Invenção ntiFornasier;
- mero 153.657).
•„ N't 194.069-L1r Jack N
N" 194.074 - Lepetit S.p.A.
Bicicletas Monark S/A e Indústria
Gruppo Per La Ricerca Scient.lea e La Comércio de -B'cicletas Calói S/A'
Produzione Ch:mica Farmaceutica.
(Opoente do Motlêlo Industrail númeri
N9 194.075 -- Leoetit S.p.A. 171:937).
Gruppo Per La Ricerca Scienifica e La
De MMus .Comércio e Indústria dl Procluzione Chimica Farruceutica e Roupas
S/A.
(Onoente do Modéli
Ciba 1,11-n1f:ed.
`.
•
Gloei- Inchntrial n9 176.178).
N 9 t 194;076 V.
lanmenfabrieken.
Kelson's . Indústria'e ConiSrcio S/A
- Kasei Kogyo IKA
N? 194.077
Knop:liciz S/A Inctils
Hiki kaisha.
Iria e Com".'rcio
• (Opoentes do De
A. Distribui, senho ou- Mo-lélo Industrial núMert
N° 194.078
D
.nonima. -Co- 178 ,451) .
dores Uido Spcirdad
mercail, Indust,in.Figanceira,
Silicato dr a Indústria de Produto, ,
ria y Agropecuaria. • •l° ---:05(0°;.‘'ente
1\1°_ 194..079 ---" OwenS jolinson Shear- ciMe-7,3al'oas-Intidet:'S- t4.rioal-Pnai'v18.0
ingade. CorporatiOn.
• São' Paulo 'Alparjatas - 'S/A
N 9 194.080 - DéciO ,Redr
(07w.nte ep Modélo IndUstrial núme igues.
N° 194.081 - Paulo Rezsa.
ro 181:903).
N° 194.103 -7 Schweizerisches Se- Te1con.S/A 'Indústria e Comércio
rum und Imtpfinst .-tut und Institut zur Fá'orica P.ridorama, Artgfatos de Aram,
e Ferro Kim SIA In:Instria,
Erforschunl yon Infektionskheiten. N 9 194.114 - Veb Lokomotivbau AlimenUcias -• (Opoentà d6 DeSeniu
185.760).
Elektrotechnische Werke 'cl-lans B211/1- 6,4 Mod:lo Industrial
ICibon "S/A Indústria Alimentícias leri..
N 9 194.115- Veb Lolcomotivbau (Opoente sclo Des2nlid ou Mod216 In.
Elektrotechnische Werke • cHaes Brita- durá...mi Os° 133.644)
,
Fábrica Pindorama Artefatos de Ara.
inc e Ferro Ltda., Tecon S/A Indústrir
N9 194.120 --- Mefina -S/A:
e
Comércio e Kibon S/A Indústria!
William
Chester 1.
N9 194.122
Alimentícias
do Desenhe
IN° 194.123•-- Cora Products Com- 1 ou Modê:o - ¡Opoentes
ri." 188.755).
•
Tranquillo Glann'ui S/A indústria de
IN° 194.124`- FMC Corporation. Instrumentos
de Corda .-- (Opoente do
N' 194.125 - FIVIC Corporation.
Mod2lo jndtia1 n° 196.950).
1\1° 191.126 .... FMC Corporation.Sobrasin - Indústria e Comércio Li-Na 194.127 - FMC -Corporation.
Mada
(Opoente do Modêlo' IndusN9 194.129 Ecic S/A - Contrôles trial n°-197.026
/.
Elétricos.IVIetalúrgica Biasia Indústria e Co.N° 194.132 - Radio Corporation of mérrio Ltda. ---- (Opoente do Modélo
Anaerica.
n° 198.111).
N° 194.136- Ancora - Indústria e Industrial
EmPrésa Brasilera de Relógios Hora
.
Comércio Lida.Sociedade Anônima e Tagus Dimas de
N9 194.141 - Walter Bauer e Darcy 1VIe1:
4 e).
nta S/A, Indústria de. .R.elón,
9,91:011321
•
Wanderley.
•
al
'-'D
(Onoentes do
gios
-- N • 194.402 - Colgate Palmolive
Company.
Máqulna.!, Varga S/A e Alfred Teves
N9 195.4005,- Protoplastica Indus- G, M. B. H. .,-- (Opoentes do Privitrio e Comércio de Produtos Plásticos légio de Invenção n 9 121.485).
"
Limitada.
Petróleo Brasileiro S/A - PETRO.
N9 195.013 - Symington Wayne BRAS - (Onoente do Privilégio de
Corporation.
Inven ,;ão n° 13'1 .027).
,
N° 195.045 - Diamond Alkall Com- Companhia Sicierúrg'ca Paulista COSIPA -- (Opoente do Privilégio de
N" 142:182 - Indústria . á Botões Invençro n° 131.547).
- Victó-io C--iteruccio - (Opoente do
•ImPerial Dna. '
N° 144-229 -- Ne:soa Oliva Gomes.
Inve_nrgo n' 159.609).
Nd& Bellinghini da Floriano Peixoto Ramos - (Opoente
• N9 151.566
Silva.
de Invenção n° 163.426). N° 151.852 - Jorge Rachid.
Kilion S/AIncl-at.t•cias Alimentieas
• N? 152.617 - C. Afonso Comércio (Opoente do IlIodelo Industrial número
Papc:is Ltda.
192.753) .
de Maio,.
1-1° 154-015
Alba S/A Indústrias QuímicasINQ 154.154 - Rolzus Ujszászi.
Apesa Equipamentos 'o-,sente do têrmo: 193.210 Moplêlo
• N° 15^...578
.! TOdustrial),
;
Elétricos S/A
•

•

9

MAR' i0

1948 Quaita-feira 5
Artur Ebeihardt S/A Inclá:trais 12; i.
idas (opoente do termo: 195.254 lodêlo Industrial) • •
Bozzano S/A, Comercial e Importaora (opoente do termo: 195.04; Porcelana, Real S/A (opoente do térModêlo Industrial) .
lo: "193.621
Porcelana Real S/A (opoente do ter10: 193.616 - Modêlo Industrial) •
Porcelana Real S/A (Opoente do tato: 193.617:- Modêlo Industrial)
Porceimi_a Real S/A .(opoente do teiIndustrial).
a) . 193.615 Porcelana. Real S/A (opoente do têrlo: 193.614.-.- Modêol Industrial)
Wapsa .Auto-Peças S/A (opoente do.
!.-rtno: 193.357 - Modêlo • Industrial) .
Porcelap a Real S/A (opoente do têr40: 193.063 - Mociêlo Industrial) .
Porcelana Real' S/A (Opoente do têr(o: 193.059 - Modêlo Industrial) .
Porcelana Real S/A (opoente dó têt:-.
Modêlo Inclustr:a1)
lot 193.058
Kelsons Ind. e Com. S/A (opoente
Mociêlo Induso termo: 192.392
:ial)
Por4e1ana Real S/A (opoente do Cer193.060 - -Modélo Industrial) .
Porcelana Real S/A (opoente do tér2
to: 193.061 - Modêlo Industrial)
• Porcelana Real S/A (opoente do têrm: 193.618 - Ivlociêlo Industrial) .
Porcelana Real S/A (opoente •do ret.$o: 193.619 - 193.620 - 193.622 Modêlo Indus93.623 - 193.625
ial) .
to:

Sáo Paulo Alpargatas S/A (opoente
o termo: 194.817'- Desenha Mus1:11)
Ltiiz Machacb de Sã (opoente do
irmo: 195.215 - Modelo Industrial).
Porcelana Real S/A (opoente do *krto:, .195.547 - Modêlo Industrial)
Giroflex S/A Cadeiras e Poltrona.;
opoente do têémo: 196.246 - Modelo
edustrial) .
Aramificio Vidal S/A (opoente do
'Tino: 191.267 - Mocielo Industrial) .
$
Exigéncias Técnicas à Cumprir
N G, 195.254 - Paulo Ignacio'de
N 4 195.047 - Wa-Za Comércio e InCistria d ePlasticos Ltda.
N9 193.621
Companhia Vidraria
anta Marina,
N I ,193.616 - Companhia Vidraria
benta Marina,
"
NI 193.617 - 193.615.-. Compa_
Eia Vidraria Santa Marina,
1\l'' 193.6-4 -,, Companhia Vidraria
anta Marina.
NI 193.357 - Antonio Gaboriri,
- Companhia Vidraria
N I 193.063
anta Marina,

Ns. 193.059 - 193.058 - Cia. Viraria Santa Marina.
No 192.392 - Sarty S.A. Ind. e
dumérvio.

Na. 193.060 - 193:061 - 193.618 -

p3.619 - Cia. Vidraria Santa Moina.

Ns . 193.620 - 193.622 - 193.623 *3.625 - Cia. Vidraria Salita Magna.
• 14.81.7 - Otto Biernath.
149 195.215 - Rexall Drug and t.11.4e.
Ideal 'Company.
No 195.547 - Cia.. Vidraria Santa
Narina.
'No 196.246 - Desmontável Ind. de
Padeiros e Poltronas Ltda.
- No 191.267 -. Eugenio Gomes LOutiro.

Arquivamento de Processos
Foi mandado arquivar o pioeesso
abaixo mencionado:
)19 148.255 -- 'Jayrton Dias 11,ktos.

Arquivf-se o processo),

a

ibcçào

Agêsto de 1,0

BriUnla *Mercas e Patentes
'l'he Dunitp ,Company
junto , ro registro n 229.461 -- ou,. (-J unto ao •-:.rmo ao 712.356 .-,- nume.
ri: 742.551.i.
inero 235.4624.
Em 31 de julho de 1970
Comervás'Erandao Sant' (junto ao, Ind. lrietrórtiod. ' Afinas Ltda. (iun.
.
ao termo n9 742 661).
reistro n9 246:571).
Socied s de Técnica - e Comercia'
taxi.
Agfa. - . Oevaert Aktiengese.±
Seção de Transferências
I oiânia Sotecs S.A. (junto do lei-.
(Junto 'ao registro ;n o 248.939..
e Licença
• Ethicon Inc. (jun t o • ao re3istro Ole no 7-.3.614).
Confec-.Oes rdas Ind. e Com Ltda.
•
r. 22.7C0
1. 5 anal erências e alterações d' nome The Esterbrook Pén Company,„ (jur.- ¡unto no termo n o 7492a5).
MalnaS
de
Lanover, S.A. Ind.
• do Titular de Processos
ao registro n' 299.34).
- jurn, PO termo no 753.286) --,
nom, S.A. -(jtsr.to a
Jaú Ind.
Foram mandadas anotar nJs prolaero 73.287) .
cessos abaixo mencion4dos ? F - legistro n9 341.1s7)).
Cooper's'Inc. (junto ao regis ro
seguintes transferências e . alSantos Ribeiro Com. e fin. de
terar/ou de nome do Titula , de no 379.259).
t esmetiecs Ltda . (junto ao termo.
(jun
.Cvanamici
Compai-y.
•
.iinerican
Processos:
no 723.71%.
,
Fr ao registro no 391.744).
.c-e.t3astio Waldeek Menezes &.,Cia.
,.„ Siemens Aktlefigesellschaf t alto- • Mission , M-4(,ufacturing :iompany., .d(?. e Poliria & Melo Ltda. junto
faca° de nome do titular na par. PI • lunto a.o registro n 9 393.446).
••
ti, termo no 753.766)
- Distribuidora e Engarrafa dor- Três
ta rn,o n9 , 151.412). -•
ni.:$;- ..-.1,aborató-1.3 : Industrial Parmaceutiao
termo
Chaves
Ltda.
(junto
peorge Barry . Scherr (transt. para rr i,ró 418.237)
,
ji• Lifar Ltda. (junto ao termo núser nome da pot. PI. termo
Bac:ardi & Compan y Limited (jun- mero 780.077 e n o 760 101). ^
167.358).
- • Organizscão Edésio Carneiro (junao termo n o 492 707).
Cia Swift do Brasil S.A. (isinte 'e ao termo n o '780 980).
La Ftoche • &••Cie.'
P. Hoffmar
Plena S.A. Corretora de Valores
Eociete Anonyme (F. Roffman La ar termo no 525.708).
Mcbiliarios • (junto ao termo MimeRocha & Co. Aktiengeseilsehoft)
Ind.
de
Calçados
Dura
3
Ltda.
m 794565).,
1-ransf.- para 'seu nome da nat. • PI Ajunto ao têrmo n° 58.35l).
termo n9 ,173.493
PI termo !rima•
Tinnerrhan Products, Inc. (junto
Ind.
de
Plásticos
Persiplast
r, 113.495) .
•
•
ti . termo n" 796.025).
unto ao termo n o 551.874).
Torin Corp. (alt. ' de nome (l u 1.- ( j• Dansk-Flama.
Edaic Editora Agro Industrial ' e
S.A.
Instituto
de
Fii-ti l ar na pot.. PI terno) 179.676)
..(junto ao termo t tentifica 'Ltda. (junto ao termo nuDresser : Industries, Inc. (transfe- Siologia Aplicada
nexo 731.708 e no 732.102).•
tércia para seu nome da • nat. 'Ft no 562.221).
Glucostark' S.A. Ind. de Glsicose
teimo n o 181.049 PI térmo nrune.
Sonave- S.A. Com. e Ind. (junto
e Amido (-junto ao têrmo n9 733.052).
ro 181.200 - FPI termo h o ;81.251 -i r termo no 565.758).
Ultraquimica Ind. e Com Ltda • Nelson Vicente de Almeida Ltda.
- PT termo 181.352). •
(junto ao termo no '733.268),
unto ao termo no 583.900).
.Tornakasu Imagawa (transt 'para
Otaviano Dias Bastos (junto ao
Eduardo Ribeiro' Bastos (junto ao
seu nome da pat. PI termo no.'
:ermo no 733.286).
•.
192.627) .
t eimo n9 603.449);
Manoel Reis Lopes (junto ao termo
Sociedade Distribuidora Cibas Li.• Cabot Corp. (transf. para ' seu: noms da pat. PI termo -n o 192. e 8') - ;v i toria (Junto ao termo n9 605.402). • 733.323).
Cia. Interestadual de Construi:5)es
PT termo no 193.76?).
Leitão Com. e Ind. Ltda. (junto
Toray Industries. Inc. (alt. le no- S.A. (junto ao termo no 606.043). so termo no 733.357).
Manah S.A. Com. e Ind. (junto
ine do titular da pot.; PI tenro máVulcan Material Plástico S A.
termo n°204.765). at têrmo n9 617 675).
mero 194.404
(junto ao termo no 734.915).
. _
Ary,Cortez (junto ao termo númeLanover S.A. Ind. de Ma-nas
Fiasco A.G (transf. para seu rio- • 618.650);
'junto ao termo no 736.191 - númerue, da pat. PI termo n o 206.888).
Paulistano Automóveis e Ao:Estales ro 736.192 - no 736 194- - n9_735.195
Hans Kuhl,(transf.' para; seu'rome Ltda. (junto ao terino no 633.435).
- n9 736.196).
pat. PI termo. n9 208.748).
Colgeia S.A. Ind. Braglleira
Cabot Corp . (transf. nora seu .?7c)- Conservas Alimentícias (junto ,ai" ,et•••Casa Ferreira Braga ' de &leen) e
me da . pat..• PI termo n9' 213.788). • n4, n9 643.612)
Aguardente Ltda. (junto ao termo
Cooperativa Regional de Comurric) nO 136.771- no 736.772 - no 736.773
Belilux Móveis Ltda. .(trans!. para
seu nome da' pat. PI termo núme- sos Bancários do Rio Grande do Stil -- no 736.774 - n9 735.775).
.Systems S.A Engenharia e 'Jon150.870)
Arquive-se o peido de. Ltda. (junto ao termo no 647.249).
su/toria de Sistemas (junto ao termo
:trotarão de .fls. 34.
Esmeralda Ind. e Com. de Óleos r, 737,149).
•
CF & 1 Engineers, Inc. (transe- Gombustíveis S.A. (junto ao_ termo
Danar Pamplona de Abreu :junto
tareia .para seu nome da pat,. PI n' 648.493). .
Ampla S.A. Crédito, Financiamen- • termo no 137,229).
termo n? 151.273)
•
-^
Lanover S.A. Ind. de Malhas
to e Investimentos (junto ao termo
Ford-Willya do: Brasil S.A. (alt. ,a` 650.084).
(;urito ao termo n 9 737.264 - númede nome do titular da psit. PI têrmo
Com: e Ind. Repair Diesel Ltda. ro 737.265 - n9 737.266 - Mimene• 155.386 - PI têrmo no, 160.249 - (junto ao termo 11.9 650.908).
m 737 268 -, no 737.269 - númePI. termo no 163.706 - PI termo núIndag Ind. Agrá Pecuária Ltda ro '737.270 --- n9 737.272 - no 737.273
mero 163.707; •-• PI ters_to no. 165200 (junto ao termo no 656.597).
- n9 737.274 - no 737.275 - nrmePi termo 165.301 - PI termo núErnesto Rothschild S.A. Ind. e ro 737.276 - no 737.217 - no .137.278
mero .166.403 - Pi termo no 1.66.916 Com(junto ao termo n o 658.777). - no 737.279).
-PI' termo no 168.003 - PI termo
Mendes Publicidade Ltda. (junto
Killing S.A. Tintas e Solventes ao termo no '737.767).
se 168.004 -• PI no .168.005 - PI
termo -número 168.650 - PI ter- 'junto ao termo no 659.438).
Elisa Editora de Livros Infantis
mo número 168.946 - Pi termo mlPergamex Com.- e Ind. Ltda. S.A. (junto ao termo 739.054)
PI termt. n9-180.517). (Junto
n'ero 176.895
ao têrmo nç' 660.439).
- Cussons (International) Limited
Joanto Magazin Ltda. (jun t o ao (junto ao termo rio 739.279).
F. Hoffrnan La • Rocha &. Cie; • Seejete Anonyme (transf. para seu no- termo no 671.400).
Elisa Editora de Livros Infantis
n:e da pat. PI têrmo no 173.498).
Dainihonbungu Kajsaishikia Kaisba S.A. (junto ao termo no 739.432).
CF & I Engineers, Inc. (transfe-• .jurito ao termo n o 683.697 _e, mbrteSystems S.A. Engenharia e Cons.
rência para ,seu nome da pot. PI r0 683.698). •
sultoria . de Sistemas (junto ao tertermo no 184.055).
mo no 739.455).
Minerosul Com.: Ide Pedras PrecioWilson Gonçalves Alves, Seraphim
José Aurora Goulart ttransf. pára sss-Ltda. (junto ao termo no 686.806).
seu nome da pat. PI termo no .... Lua Industrial de Sabões S.A. (un- Paes de Aguiar, Luis- Corrêa da
Cunha, Nilson L. Ferreira e Júlio de
192.391). - Anote-se a transf. dos lo ao termo no 697.778).
Jesus (junto ao termo no 740.777)..
direitos pertencentes a Nildson Fone
New
Karen
Produtos
Químicos
Eneri S.A. Ind. Textil ( junto ao
seca para José Aurora Goulart.
Cosméticos Ltda. (junto . ao termo te
rmo no 740.791) - Arquive-se -o
no 701.691).
pedido de fls. 7 em face da :petição
E xig ênilas
_
Araújo Sobrinho; & Cia. Ltda. de fls. 17.
Abril Cultural (junto ao termo nú(junto ao termo no 713.042).
- Cumpra exigências:
Dr. Júlio Silva Araújo Neto 'Junto meros 741.030 e '741.088).
Questor Corp. (junto ft pat. PI ao termo no 725.684). Tricot-Lã Textil S.A, (junto ao
teimo no 76.086)-:
Libras S.A. Relógios - Ind. e Co- têrmo no 742.530). ,
The John Bright Group Limited e mércio (junto ao termo no 731.276).
Escritório Rural Singelo Ltda..
John 'Bright & Brothers Lirnited
'Segacril Ind. e Com. Ltda. (jàtnto (junto ao termo n9 46.500).
pat. PI no 54373).
(junto
ao termo no 653.650).
Hermanny Ind. e Com. Hic S.A.
Química Argentia S.A., Com., In- 7( 4jtm
6.8tiocoo termo nos r0.813 e
Exigências para' marcas
dústria, Financeira e Imobiliária
•
Cumpra exigências:
(junto ao termo no 495.309).
Pedrosa
&
Baena
Ltda
e
'Escoltes
New Karen Produtos QUIMICOP e
BorleM S.A. EMpreendimentos InPádua Ltda. (junto ao têrmo númedustriais (junto ao registro nume- Cosméticos Ltda. (junto ao temo ro 747.274), '
is
9
701.690).
228.739).
ro

Divisão

ni?

Gte a. ta •fei. a

• f31.";Ri3O

• .•

III

•
'emarcli Machado & Cia. , lida. Hersen, classe 32. clichê publicado' em Brasil :Ltda.., classe 4, clietê ,
nto ao- tênno , n? 749.313).
t
9' de • .abeil ee 1933.
cado em' 19 de abril •,de, 1968. •

AgO,sto de 1970 1949:,
•

N9 845.579 - Marca White - Citrok
de Dalmir Franklni de Oliveira'. e -844.643
larca,
Piai
de
Bar.
f
N9
,
-1\19 845.114
Marca -Merendão de Suely Silveira Bittencourt, classe 2,
Vilson Issa (junto • ao termo núCale Pial Ltda.. Classe. 42; clichê Merendão Resta urante e Drlye-ins clichê
ro 7;0.358).
publicado em 23 de abril de
•
publicado
em--10
de
abril
de
'1963.
••
Ltda., classe 12, clichê publicado em 1968.
.„
s,
:lenge'. Engenharia • Indu Arial
Marca
Nacional
de
a844..658
N9
19 de abril de 1968:
_ .
7
(Junto ao "termo, n 750.49e)
'' N9845.580 ' ,- Marca White -cl.
e
Máqu
nas,
.
Organizaaã.o
Nacional
de
ichering • Aktiengesellschaft • (junto',
N9 845.115 .- Marca Fascinação' de
1 Empreendimentos Ltda., classe .17, Fascinação Bar e Restaurante Ltda. trol ' de Dalrnir Frahklin de Oliveira
termo n V5l.32a):
, •• "
orreiaçao oe Café PataCio - Limi- clichê publicado -em 10 de abril -de classe 41, •clichê publicado em -19 de e- Suely Silveira- Bittencourt,- classe
46, clichê' publicado em 23 de abril
19E3.
a teorizo ao temo n 751.391) -: -.•
abril de 1968•.
• de 1968.
-•
a
• ."
••
•
Ind.. Par- •• N9 , 844.664 - Marca S-amyatel .de I
ãappi
•
do
•
Brasil
,
S.A.
•
N"
845,585
-•
Marca
Elna
Lotue
845.146
Marca
Anjos-City
;.
N9
1'
eeutica (junto ao termo
' número Stergios Polyzos Karvanis,' classe
35,
de'
Tavaro
-S.A.",
classe
6,
cliché pu. •
-Daniel Ribeiro,11,1oraes
Porcia" Car.436). .
clicke publica:elo em , 10 de ate
blicacio
•
en'r 23 de' abril de 1968. - , bom 'Ribeiro Moraes,' classe 32, 1 •
uri) ey Josepha da Silva Mendes
abre e publicado em 19 • de abril de
•
•
ato co termo n 751.759i.
N' 845.586 -Marc_a ePeriection. AmeN9 811.875 --- 'Murça", Vica, • Llm de 1968.
• -••
'amar S.A. Com rci o e Serviços
:. •
. ".. - • eican de Perfection American Inc, icallin Indústria' e Comércio de Ar,' , eae
Automôyeis junto ao têrino nu'-N845:1,56
Marca
Kavirril de. classe 6, clichê publicado em 23 de
tefe.tea: de Berracea e Pla- ticos' Lim•abril de 1968.
-os 752.430 e 752.431).
-.
tecla:, !classe 39,e clichê publicado em Kaximi do -1 Brasil Ltda.classa .-2,
clichê
publicado
em
22
de
abrit•
14 9:, 845.592 Marca TrangesiCo • de e•
-eeraldo de Araujo (junto aà terrno
63. ,•- e
,de abril de •,19•
,
' • The Sydney Ross Co, classe 3, enche 1968.. •-k • •
_
,
752.5301.
e-• ":
Mara-a Armada de
b45.157 Marca Arroz Popular publicado- em 23 de abril de 1968.
1\19 . 844,676
E. Olheira Lustosa (junto .a6' ter-Automatização.. Industrial de Irmãos Tsug•e & Cia.. Ltda 'classe
Arreada
N9 845.619 - Marca Polycrila de
n9. 752.857)
Ltda., Classe : 6; eliefie 'publicado em. 41, clichê 'publicado em 22 de abril Lanifício Piritub-a- S.A., classe .36,
,
(
•
.
de
1998.
cle':
a
bril
de
10
o Diversos
clichê 'publicado" em. 24 de abril- de •
•
- Marca te,zipel
• N9 844..677
" -- •
.N 845.171
Marca Café Tato cle 1968.
eeresenta
ções
":•Cornércio
Destilaria e Monte ' Verde : -- Ltda.
Classe 38, clichê publicado em José Ribeiro, classe '41; clichê publica- • 149 845.620 •
Marca Acrosilk de .
• do em , 19 de abril de 1968.
,
Lanifício pirituba S.A., classe 23,
e. •
'.to ao termo- n9 712 .492) : : - -Ara 10 de abril de 1963.
"N
845.172
Marca
Juca
•
1-brama
cliché "publicado em 24 ,de abri; de
ia-se o . pedido .:cle -anotação de
N 9 344.685 -- Marca Jons aiarm a de
Pirama • Escola Experimen- 1968. --a- :
isferência por . falta -Cte 'cumpri- Organização _ jomafarrna Ltda.; elas- t a1 Juca,
'" •
1
Ltd
a
.,
c
asse
hê
.
,
c
e
pu
mi
ca
d
o
50
•
do de exigência:se-3 cl'ehé publicado
em -10 de abril em . 19 tie` abril de 1963.
- N9 845:621 - Marca Acrosilk
•
1988. • • .
Atchweli • COntrolS' Limtte.d (junto deN9
N' 846.185 - Marca Jocol de .Jocoi Lanificio • Pirituba, 'S.A • cla ese .3b,, cli.
Marca G , de aelreS5.000
E4o
registro n9- 262.679) - Nada há, cos Ameno
'. Ltda. chê publicado em 24 de abril de
sse 43' clichê Organi • aaões Reunidas S.A
Ltda.,
Cla
deferir; devendo' a Petic
ienária nublicado em. 17 de''h-i1 de 1.95 .3. - classe 50, cl'chê publicado em- 19 cie 1968.
•
?itar, novamente, a averbação. • • 1\19 ,• 845.022 - Marca •• Flor „de Lis 198
,, .. . 1\19 845.662 - Marca Mona Lisa de
- .. _. • . _._
p . ee•- - -- ,..
•
de Indústria Metalúrgica" . Nossa Se- • ;Na . 845.203 .• - •Hibérol de Comércio G. Mo111 Indústria , e Comércio S.A.,,
Retificação do
nliora- • de Fátima • Ltda .. classe '13, de "-cie As ComestiVeis Hiberol Limita- classe 42, - clichê publicado em 24 de
' 835.064 --e Marca . Algares: de
de. 1968.e,
clichê.- publicado . em .. 17 de abril de da, elas e 41, clichê publicado 'em . 19
ipanhia Monaco, classe 42, cif elle 1968..
845.664 , - Marca Bureau de Bit. -• "..
- •-• de abril de 1968.•
lauto em 26-1-1968.
• 1e9. 845.036 .--' Marca L-Seis-D -)cie N)- 845.231 .- ' Marca T P de e • abri- reau Indústria' e Comércio de Mo025.066- almblemática de Jti- Fernando --Edreira ‘Olivieri, classe ' 50, ca de Papel 1 rés Portos- S.A:, classe veis Ltda., - classe 40, clichê publica. em ,17
WoodrQw-',Rodrigues S.A. Títulos clichê publicado.• ,..:
. -'de
• abril . de- 50 clichê -publicado em -19 . de abril ao em 24 r de abril de 1968. •
e e . - • -.
- ,••••., .
- • de '1963.
• . , ..
alôres, Vichê publicado em 26 de 1968. •
.
, 11 845.690 - Marca Evarco de Re.
- . N . 845:042 - --, Marcae Crescente de . N9 " 846.251 - - Marca' Noticias : da frigeração Evarco Ltda., classe 6, cie.
•
J‘ro de 1968,.. classe 50. '
? 835.074 _- ' Emblemática de - Cen".e Cerealista Anninguera Ltda.. , cl asse Cooperativa' da Colympio Vieira Per-. elle publicado em 24 de abril de
41. ' clichê , - publiez do 17 . , de . abril ,de rone, 'classe . 32, clichê Publicado em 1968. .
Publicidade Ltda., classe'
'- '••
19 de abril de . 1968. e . "
. .
puhlicad oem . 26 de. 'janeiro 'de 1968. . ''
N 9 : 845.d91 - Marca Evarco Re.
845.272 Marca Aço-Flex • de frig eraçã,o Evarco Ltda., classe • 8,
"/e 845.052'- Marca -Mac de eMacleIndustrias
Reunidas
Sa
pra:
Ltcla,
clas' 835.080 - .Emblematica de Can- ver Química Distribuidora Ltda., se 48, clichê publicado em 19 de • abril chê publicado em • 24 de - abril . de •
Publicidade Ltda.," clase 22, • dl- classe -2 clichê publicado em '17 de de 1968:
•
N' 845.692
Marca Evareo de lite- „
..pnblicidade em 26, de janeiro. de abril d .e 968. 1
N , 845.054 - Marca -..',/,‘,1a-creol-de
N9 345.301 Marca Fosalail de frigeração Evarco Ltda.; classe 50,
:
Maclever
Química
Distribuidora
Liclichê
publicado
em 24 de abril ue
Melar:
Products
-Limited;
classe
-4, eli835.092 Afiançadora de' Má'•
Carlos Fonseca.' classe 33, cliche mitadaa-classe a clichê publicado em ehe publicado em 22 de abril de- 1968. -1968.
.
N 9 845.306 - Marca • Art-Sil e de
icado em' 26 de janeiro de 1968. 17 de . abril - de 1%3.
N9
,
846.015
.•
4. Marca 'Patriarca
cc.
Marca Mac-:Lar de Raimundo Coelho Ferreira, classe •,25,
N 845.07:6
io
' • 814-:000 • ,_--. Marca . Verfuril de Maclever Quirnica Distri uidora Li- clichê. publicado• em 22 de abril de Antôn
b ,Carlos Piumbate, -classe' 00,' •
clichê
apublicado
em 3 . de maio : de Société Anonyine, Classe 2,.. , elle miada,' classe 2; clichê publicado em 1968.
• .
1968.
'
publicado era 2 de ,abril de 1968. 17 de abril de 1968: I
N9 845.342 -- Marca - Lockeed de' N9 816.069 - Marca Starnarason
Lockheed Aircralt Corporation, classe Lino & Caruanà Ltda.,- classe , 8, cli.
844.005 Marca Carta Branca
Marca Senhor `Limpa.
N 845 058
50; clichê publicado
em 22 de abril
S.A.' Eclitôra Tribuna da Im- dor de Maclever Química,
p ublicado em 3 de maio de -1968. e •
Distribui-cile
'
,._•
sa, classe 32, clichê publicada em dora Ltda., classe 2. clichê publicado de 1968.
846.202
Marca Canadense . deN9 , 845.343 - Marca' Lockheed, ai'
abril. de 1968: --e •
b 'd
e1963 ' , -- •
em 17 d ear
Lockheed Aircralt Corporation,- elas-. Litográfica Canadense s.A ., classe
844.037 -- Marca .Suave de Ba- _N 815.071 •-- • Marca Pelluce-clã de se 8, clichê 'publicado em :22 deeabri', 38, clichê publicado em 2 de_ maio •
Comércio e Re- Peluuce Clã Indústria e Comerem de de 1968.. •
.
de 1963.
.• • • e
mtações, classe 44. , clichê publi.
. Tapêtes Ltda. 'classe 31. clichê pu- • N9 845.518
Marca Fluminense
N9
-8k6.281 Marca Malimõ de
em 3-de abril de 1968.
blicado em 19 'de abril de 1968. '
Companhia Manufatora Fluminense Emprêsa
Industriai Garcia S.A.,
844.045 - Marca ORO de Disde .Tecidos, classe 23, clichê publicado classe 38, clichê : publicado: em 2 cie
N
845.077
-'Marca
São'
Jorge
de
idora de Bebidas Oro Ltda.,
em
2.2de
abril
de
•1968.
•
maio
de
1968..
'
e 42, elicê, publicado em 3 de Ermelinoede Depósito São Jorge de
N9 845.520
Marca'
Grandes PerErmelino • Ltda., classe . 8, clichê pude 1968. •
N9
846.282
Nfarc-a Maliniô :de
• • sonagens de Nossa História de abri)
blicado
. e em 19 de abril de 1963.
Cultural Ltda., classe 38 clichê. pu- Empresa Industrial Garcia S.A, clas844.065 'Marca Jcilio de .Auto
se 37, cliché publicado em 2 de maio
N 845.116 - Marca' Roby de Roby blicada em 23 de abril de - 1968.
a e 11,1ecanica Júlio Ltda.', classe
'
lichê publicado em 3 de abril de - Importadora • e Distribuidora de •N9 -845.521'.--' Marca Gran de eiran de
N9 846.292 Marca Nartic cie Nar.
Produtos Químicos Ltda.. classe 48,
Indústrias Químicas , Paulista ,Li„ 844.078--- -Marca Sertemap de clichê publicado em 19 ,de abril de mitada, classe 1, clichê , publicado em tic S.A. Comércio é - Indústria,'" elas.
e_e 21, clichê publicado em 2 de maio
23 de abril de 1968.
.
iços Técnicos e Manutenção Ser- 1968.
•
de' 1963. •
•-- • •
p, classe 50. clichê publicado .em
1n19 845.533 - Marca Europa Ma
N9 845.123 - Marca Marte'-de Orabril de 1968. •
". ." - • .. ganização Comercial e Importadora ravilhosa- de Alberto de Macedo Viei846.301: - . Marca . Darurna
844.080 Marca Osasquense " ae Marte Ltda., classe .36, clichê publi- ra de Abreu, classe 50, clichê publi- Geloplac• S.A. Indústria e ComerclOi
iça de Conservas de- Carne Osas- cado em 19 de abril de 1968.
classe
41, . clichê publicado'', em . 3 dê
cado em 23 de abril de 1968.
se Ltda., classe, 41,, clichê publl- • N9 845.124 .- Marca Mala' de
N9 845.534 Marca Europa Latina maio' de .1968.
em 3 de abril' de » 1968. • •
N9 . 816.306.
Heimberg 8z Elirat Ltda.,- classe , 38, de Alberto de Macedo -Vieira de .
Marca Medalha de
844.088 - Marca •Frei, - Caneca • clichê publicado em 19 de abril de classe 50, clichê publicado em „ Abreu
23 de Ouro de ". Bicicletas Monark S-. A.,
'anificadora Frei Caneca • Ltda.; 1968.
•
classe
.
•
.
•.
abril de . 1988.'••, :
cliché publicado - em 3 de,
3 41, clichê, 'publicado em 3 de
•
N9 845.128 - Marca' Meridional de
149 845.545 - Marca Fogger - de Pe- maio 'de 1968. - .
•
de • 1968. ..
Meridional Distribuidora de Títulos e ter Shuller, classe 2, 'clichê publicado
N9
846.312 • - 'Marca Embassy .de
844.089 - Marca Droga-10 de Valôres Mobiliários Ltda., classe 50, erri 23 de abril _de' 1968.
:
• • Embassy Indústria e - Comercio - de
lácia Droga-10 Ltda., classe 3, clichê publicada Tem 19 de abril de
N9 • 845.546 - Marca Personagens Móveis Ltda.; classe .6, cliché pu611.
. publicado
1968.
.0. • em 3 d eabril
de 'Nossa História de Abril Cultural cacto em 2 de maio • cle 1968. ..
•
Marca Historinhas -N 845.133' - Marca- Areal de Areal Ltda., classe 32, clichê publicado em
844.624
N9 - 846313 - Marca e .Enabassy no
•
leiras de Sebastião de, Oliveira - Limpesa de Mostradores "de Reló- 23 de abri,. de 1968. .
Guicio
• Arcuscnin, classe -.41,- . clichê
classe '32, clichê publicado gios -.Ltda., dose 8, clichê pirbticeido ,- N9 845.560 Marca Comunicação p ublicado em 2 de maio de 1968..
em 19 de abril 'de 1968,
-•
de Grupo Espirita Emmanuel Sociede fevereiro de 1968. •
N" : 846.431 • Marca TronIcal -de
• Marca 1‘1. G :B. de dade Civil Eclitôra,' , classe 32, clichê
844.625 - Marca Alegria de , N9 845.138 Textil Taxabow S.A.. classe 34 elle Alar de Sebastião de Oliveira M.G.B.-- Mármores 'e Granitos -de publicado em 23 . de abril de 1953., che
•publicado ern '6 de /p aio de 1968.
•
' • ,

1 950 Quarta-feira

•

DIÁRIO OFICIAL '(Seção

Agsto de 1970

\'
Marca Discopak
N° 846.465 - Marca Fonte Produ- N° 846.738
N° 849.863 Marca «Mendesilva"
, N° 850.037 - Marca «Emblemáti
tora de Móveis de Moya & Berarpi Miguel bisn:ega Marquez, Eduardo de Bar e Cajá Mendesilva Ltda. - clas- de Anselmo Falav:nha Cia. Lt
Ltda., clichê publicado em 6 de maio Flector Olea . Enriquez e Oscar Antil- se 41 clich.l.• publicado em 10-6-68.
classe 25, clichê publicado em 11-6:
lon Lujan, cla.we 33, cliché publicade 1968.
N o 8 9. i64- Marca «Pimentonera
N9 850.063 - Marca «Reimoh»
N' 846.466 - Marca Fonte Frottu do em 8 de maio • de 1953.
Nortes» de Pimentoaera Nortes Indús- Wilmar Nunes •da S:Iva, classe 50,
-tora de Móveis de Moya & Ecrarci!
846.749 - 'Mama Café Zenithe tria de Con:,Zivas •Ltzt. classe -41 cli- chê publicado em. 11-6-68.
Ltda. - Classe 23, clichê publicado •deN°
Jorge Deinbane, cl.r.se 41, 'c4iche eh2 pilbeado'em 10-5-68. • •
em 6 de maio de 1963.
N" 850.054 - Marca eMoteiniao
publicado em 8 de maio de 1998.
N° 849.866- Marca eZephir» de
N 9 8:6.467 - Marca Fonte Produ•Zephir - Rádio e Televisão Ltda. -- Winnar Nunes da Silva, classe .50,N°
.8:6.762
kllarca
Lexingten
de
'tor ade Móveis de Moia fleraroi Elevar: Distribudrxra de Eletro Do- ClEISSC 39 cliché publicado em 10-6-68. chê publicado em 11-6-63.
IV' 850.063 -. Marca eReimoh»
Ltda., clame 34, clichê publicado em
inesC 2.0S Ltda., elase • 21. clichê pu, - N' 8-19.870 •• -I: Marca «Cityhai» de. Wilmar Nuns da Silva, classe 50,
\
6 de maio de 1963,
. maio de 1C8.
W 846.463 - Marca Co!aute de blicado. em 8
Ciybar Lanches Ltda. classe 50,
ciiê. publicado em 11-6-63.
Colauto Aderivos e Masas Ltda., ciasN' 846,733 - Marca Dulia,. de Ele,
puW:cado, em 10,-6-68:
N" 8.50..054 - Marca «Motelmar»
te 1,. cliché publicado , em 6 de nide yen -iaistritujcaMa de Retra Dm
N'
' «Mercearia Will-lar Nunes da Silva,' classe 50,
c s Ltda. classe 21, clichê Uublica:aa IViar.cy» cie Mekcearia Maricy Lida.-.- chê. publicado em 11-6-68.
de. 1963.
N , 846.470 - Marca Colauto oe em 6. de maio de 1903. •
•
41, cllché• publicado em 10-6-68.
N° 850.074. - Marca "Cumbral»
N" i; 846 .'764 - Marca láamkiida de
Colauto Adesivos, e Massas Ltda.,
Titu:o aLoja•' ' dos Abbott Laborzórios do. Bras:1 Ltc:
la-sse 46, clichê publicado em -6 de Elaven , Distribuidora da. Eletro DeAp.
sras»
cje
P.st,-ibu:dera
Bandeiranniestc.e> Ltda.,. massa 21, ch-3rie
maio de .1966.
tás de 11',oães Ltda., classe •12, e 17. cli- classe 3, clichê publicado em 11-6-1
em 8 de rr;afo de 1992
N' &0.0'8 - Marca «Solar"
• NT° 846.471 - Marca Celauto- ae blicarcl
IV t",46.591 - Marca Atratabac dei c62 publicado' •em 10-6-68.
Distribu:ciora de Livros Soar Ltd
Colauto Adesivos e Massas Ltda., Agro
Agua Branca L.-ta. •• N° 849.885 =--1 Titulo «Escritório Gil classe 3, enthe publicada em 11-6-1
classe 31, clichê publicado em .6 de classeIndustriai
44, clichê publicado em 9 de I Contábil
maio de 1938. .- • •
e• Fiscal» de Reynaldo
•
850.095 Marca <<N ossa Seu
N ? 846.472 - Márca Colaute de Co- maio le 1968."
Gil, classe 3, cliché publicado em
•
ra do Bom Parto>> de Auto Peças N
Ltda., classe 17, clichê publ!cado .em
IV .346.90w - Marca Ligapair de 10-6-63.
sa Senno.:a do Bom . Parto Ltda., cia
lauto de Colauto Adesivos e Massas I'threcn Inc; classe 10, cliche publiN" 849.900 Marca eMailvai de 21, clichê publicado em. 11-6-68
1-de maio de 1968.
cado em 9 de maio de 1933.
Marca 'Colauto
Bazar, TV13iiva' Ltda., classe 12, cilche
N9. 848.473
N" 850.098 - Titulo' «Festival
N° 846.920 -' Marca Engeral de publicado ein 10-6-68.
Colautoz, Adesivos e Massas Ltda.,
.sileiro do Vinha» de 0.S.A.C.I
Engeitl
Rebolos
e
Ferromentas
Litlasse 16, clichê ~lidado em 6 cie
• 849:9à5 «Fadubal Fá- garVzação Super:or de Aperfeiçoam,:
mitada classe 11, clichê publicado em
maio de 1968..
.
brica de Adsibos Balanceados» de Fadu- do Comercio e •Indústria S/C. Ltd
9 de maio de 198,
bal .Fábrlca de 'Adubos Balanceados classe 32, cliché publicado em 12-6-6l.
816-.476 - Marca ProdutoraCia.,
b46.948 - Marca Rubem; de Ltda., classe 2, clichê publicado em
Produtora de Crédito Financiamento Rabena
Pedras Preciosas .Ltda... Clas- 106-68. • .•
N° 850.107 - Marca «Longlihn»
Investlmentos, classe •50 cchê pu- se 12. clichê
rublieado em 9 de mala
Longfilm Produtora Cinematográt
'herdo em 6 de maio de 1968.•
N"
8:9.938
---H"
Marca
"MSA,>
•
de
NT° 846.483 - Marca Talbct de In- c itl66.
Madeirei:a • Sui.-ánericana Lida., clas- Ltda., classe 32, clichè publicado
12-6-68.
lustria.s Fotográficas dei Pista So1V 846.950. - Marca Deltalar. de se 4, clichê public:ado,em 11-6-68.
iiedad Anônima, classe 1. clichê pu- Deltai ar Produtos Faro2-2c2tr-cios UN° 850.111 - Nome de • Emp:
N" 849..644 - . Marca «Deterpol" de «Tupeiba» - Tubos . e Perfilados
ilicado em .7 de maio de 12,68.
Itáv.da, classe 3, clichê rutalcsala em
Mcrlin S.A. Indústria e Comércio, Balaa S.A.> de Tuperba - Tubos
inalo de 1958.
N9 846.484 - Marca Taleot lutasCSSe 32, clichê, Publ:caclo cá 11-6-68.
Perfi:az.oS da Bahia 5,A., pujolicado
:rias Fotauttficas Dei Plata • Socié816.972 - Marca Tsutarne
tad Anônima, classe 38. cliché publi- Tsiroame Indústria e Comercie • La
«Dete..pol» 12-6-68.
adro cri 7 de maio. de 1963.
/anula, classe 41, clichê publicado de Meihn S.A. Inc:ástria e Comércio,
N° 850.141 - Marca «Polánul»ciTsse 4á, cl:che Publicado em 11-6-68. Poliquini:ca Indústria e Conuh'cio
N9 846.513 - Marca Volterrana de em 9 ee maio de 1968 ..5cjal Companhia de Administração
1V 846.981 - Marca Macho! de
N" 819.-6 - Sinal de Propaganda classe 2, clichê publicado em 12-6-6
Particinação Industrial, classe ti, Mactel Industria e Comércio de PiasN" 650.142 - Marca «Polimul»
«Lrtái.pblz>
de Merlin S.A. Indústria
tlichê publicado em 7 de maio ae ticos Ltdal, classe 23, clic".1 iulie Cora:Lel°, /classe-46, clichê publicado Poligunnica Indústria e Comércio S.A
868. .•
cc em 9 de maioe 1963.
classe 1, clichê publicado em 12-6-6
era 11-6-68..
N9 846.1557 - Marca Dozakit de N° 844.010 - Ttuto Cale e 11:r
N9 850.143 - Marca «polimul»
N° 849.952 - 'Marca «Orsel» de
?.iental • hriçortação e Comércio Ltda. Sebastião, classe 41, 42 e 43. clichê
PoligUimica Indústr.a e Comércio
lasse 1, clichê publicado em 7. de publicado em 2 de abril de 1053.
0:1;J:na1 Serv:co Ltda., classe 50,
classe 46, clichê publicado em 12-64
naio de 1968.
IV 844 .073 - Titulo Consórcio do • publicado em 11-6-68.
N° 850.144 - Marca «Polimul»
• 84'.9.969 - Marca «Sano!» de
N° 846.559 - Marca Smánarlon ae Barulho, classes 3b, 50, clichê publiPoliguimica Indústria e Comércio S.1
EclirnOy Quimica Ltda., classe 46,
'Novo Motte.classe 23, clichê publl- cado cru 3 de abril de 1993.
classe 28, dicitê pancada em 12-6-6
• pablicane-em 11-6-68.
ado em 7 de maio de 1968.
N' 844.037 - Titulo Cama,ra de
N° 849.984 - Marca «Copacar» de
N° 850.145 - Marca OPolimur
Isl ? 846.593 - Marca Bermasa ae Comércio Sul Afro-Brasileira, classes
ião Bernardo Madeiras S.A. Ber- 1, 3 e 41, clichê publicado em 3 de Som, Indústria e Comércio S.A., clas- Poliguimica Indústria e Comércio S. 2'
se 8, clichê publicado em 11-6-68.
classe'47, cl:ché publicado em 12-6-6
Casa, classe 4, clittiê publicado em abril de 1968.
.
' de maio- de 1968.
N9
849.992
Marca
«Maravilhas
da
N° 844.644 - Titulo Boutique A
N' 850.146 - Marca «Polimul»
1V 846.596 - Mares. Emblemática 1-diriça de Savak Kalaydjian Cico- Matemática» de Saraiva S.A. Livreiros Poliquimica Indústria e Comércio S.P
le Instituto Brasileiro de EstuGot. Cl- ne, lasse 36, clichê publicado em 10 Editóres, classe 32, clichê publicado em classe 16, clichê publicado em 12-6-6
ternéticos, classe 50, clichê publica- de .abrit de 19tt..
11-6-68, estahalecido em São Paulo.
N9 850.151 - Titulo «Guardatud
to em 7 de maio de 1968.
N9 845.002 - Titulo Escolas ProlisN• 850.007 - Marca «Altool Cobri- de Grumey. S.A. Armazéns Ger:.
PP 846.604 - Marca Activ ade Acti- simais Ubiratan de Leônidás Sam- 'riba» de Indústria e Comércio de Be- Guardatudo, classe 3, clichê publicaa Comércio de Papéis Ltda., classe paio dos Reis. classes, 32, 33 e 38, bidas Cobrinha Ltda.. classe 1, clichê em 12-6-68.
O, clichê publicado em 7 de maio clichê publicado em 17 de abril de publicado em 11-6-68. •
N° 850.155 - Marca cUltrapan
1968
ie 1968.
râmica»
de ABC - Rádio e Televis:
N
9
850.013
Titulo
"Banco
Geral"
1V
845
003
-.
1V 846.611 - Marca Polvilho! AnSinal de Propaganda.
isseptico de Casa Granado Labora- classes 5, 10, 13 e 50, ctcht publica- de B.G.B. Banco Geral do Brasil S.A.. classe 8. clichê publicado c
S.A.. classe 33. clichê publicado em 12-6-68.
5140s Farmácias e Drogarias Ltda., do em 19 de abril de 1983.
11-6-68.
lasse 3, clichê publciado em 7 de N9
N° 850.214 - Marca «Lepetit»
845.225 - marca Ouro Fino
saio de 1988.
Laboratórios Lepetit S.A.. classe I
_14*
850.013
Titulo
"anco
Geral»
Mocelino
Cia.
Ltda.
el.
43
dic.
1V 846.613 - Marca Nutro-Postam
de B.G.B. - Banco Geral do Brasil, clichê publicado em 12-6-68.
le Carmine Laroca
Cia. Vizta pub. 19-4-1968:
classe 33. clichê publiCado em 11-6-68.
lasse 50 clichê publicado em 7 de
N° 850.220 - Marca «Mj» de C
N• 845.260 - Titulo Nacional IguaN° 850.014 - Titulo «Banco Geral"
saio de 1968.
çu - Hotéis Reunidos S.A. Horsa - de B.G.B. Banco:Geral do Brasil mérdo e Indústria jabaquara S.A
classe 11, cliché publicado em 1244
N9 846.632 - - Marca Garmbarotta d. 33, 41, 42. 43 dic. pub. 19-4-1968.
S.A., classe 33, clichê publicado em
NI 850.221 - Marca «MI» de C
te Indústria de Bebidas Gambarotta
N9 845.264 - Titulo Opus Obras 11-6-68.
{.A., clase 43, clichê -publicado em Públicas e Saneamento - d. 16 33
mércio e Indústria jabaquara S.A
' de maio de 1968.
111* 850.021 Título «suco Geral Classe -14, clichê publicado em 12-64
dic pub. 19-4-1368.
1V 848.704 - Marca Paz de OrgaN° 845:310 - Titulo Cleacar Auto Nacional» de B.G.B.': - Banco GeN° 850.222 - Marca 41‘111» de C
tização Social de Luto Paz Ltda. Peças - acarear Auto Pi -as Ltda. - ral do Brasil, classe 33.: clichê publicado mêrcio e Indústria jabaquara S.A
lasse 3, clichê publicado em 7 d; d. 6 11. 21, 33. 50 dic. pub. 22-1-68. em 11-6-68.
.
classe 15: clichê publicado em 12-6-61
nato de 1968.
INI• 850.224 - Marca «MJ» de G
N°
.
850.026
Marca
,«Polvisséptico»
N°
845.564
Titulo
La
Gondola
1i9 846.721 --- Marco Diário PoPuar de Gráfica Diário Popular Ltda., Narcio Lovato - d.' 41, 42 43 dic. de- Casa Granado, Laboratórios, Farmá- mércio e Indústria jabaquara S.A
cias e Drogarias Ltda.; classe 3, clichê classe 26, cl'chê publicado em 12-6-61
lasso 32, clichê publicado evi de pul
N° 850.238 - Marca "Natal" de V
naio de 1988.
14' 849.876 Titulo Anodização publicado em 11-6-68.
meira
Natal Ltda.. classe 27, clichê p
Anodbril
Indústria
e
Comén
.
9
4o
de
AnoN°
1V 846.735 - Marca Cham-b • dt ne
850.032 Marca «Proinvest» de
liampion Celulose S.A., classe 33, dização Anodbril Indústria e Conyircio Torga Celso da S-niza e Edgard Nelson blicado em 12-6-6 g • •
sliché publicado em 8 de majo
Ltda.. classe 33 clichê publicado em Trovão EstrellP, -lasse 50, clichê pu1\19 850.241 - Marca "Nycron .968.
10- 6 - 6S
blicado em 11-6-68.100% Polyester Medd» de-S.A.,
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lificio Gávea. classe 37, clichê publi:
do em 12-6-68,
N 9 850.265 — Marca "Peg-Pag com
:Lucia de. um Carrinho de Compras»
Supermercados Peg-Pag. S.A.,
asse 12; clichs,ublicado em 12-6-68.
N° 850.269 — Marca aRFla de
ard Hudnut. classe 48, cliché publi?-) em 12-6-68. -•
N" 850.276 — Marca «Carbacid» de
rboratórios Lepetit S.A., classe 2,
:claê publicado em 12-6-68.
N 9 850.281 — Marca «Planidro» de
anld:o COntultorea de Engenharia
idráulica e Sanitária Ltda.
N° 850.284 — Marca eAnna`Frida —
lariages Chapeaux» de Fr:da SPiegler
iodas Ltda., classe 36, clichê -publicado
"
12-6-68.
N' 850.286 Marca ‘Ponte Finanára Benco" Predial» de Banco. Predial
) Estado do Rio de. Janeiro, classe 50,
••
iche "publicado em 126-68: .
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do nosso constante e irrefreável pi-o, dustrial no Brasil. 'Entendemos . que Cl .n.solhos dispende o Brasil cérea . .
grosso industrial. Como ac ima afir- é chegada .á hora das decisõespráti- e,3% do seu orçamento para' essas

mamos, reflete-se necessáriamente -no casque hão de ser adotada.s; não apé- .pesquisas!. O exemplo das outras na.
Departamento Nacional dasi Proprie- nas pelos PodéreS Públicos, mas por çoes progressistas eleve — esperamoa
dade Industrial o progresso registra- éstes e pela iniciativa privada. Coas --= impressionar nossos 'patrícios e anidá . aqui e alhures, pois per fôrça de eamanaes • desta tribuna, mais ama má-los a iniciar . uma política de inConvenções - Internacionais encama- vez, as ciasses produtoras do pais oa, citamento, 'prestigiando o Instituto da
-a-iam-se para o nesse pais milhares se arregimentarem e 'darem todo o Propriedade Industrial, ao invés do.
de pedidos. de patentes os/ invenção seu concurso à...instituição, ,no Bra- combatê-lo ou - desdenhar da sua sie de registro de marcas de inclisstria sil,' , de institutos e 'laboratórios de recusável impertância. Consideramos
e de comércio, em busca da conve- pesquisas. :da . verdadeira, pesquisa - e antipatriótica a indiferênça nesse terniente e indispensável, proteção
não de falsa pesquisa, com • a qual, remi e, porque não desejamos•figurar
Assoberbado pelos' incessantes ericei» pretendem . . certos interessados con. entre os indiferentes, .insistirrics na
gos o D.N.P.I. desaparelhado e des-• vencer aos menos avisados "de que nossa faina de pregoeiro das conside.
provido de pessoal , não correSpontle centrôle de qualidade . é equivalente ráveis vantàgens que advirão da re.
aos pesados encargos que lhe foram a pesquisa. Há imperiosa q Indecliná- forma do Instituto e da sua amplia.
atribuídos. 'Desde muitos anos passa- vel necessidade de dotar 'o pais dês-: cão EIll' novos moldes, visando medora ressente-se a nessa Prcpriedade Ses laboratórios, qtfè não devem ser. lhor atender aos nossas anseies de
Industrial de' meios e recursos para ,órães burocráticos com . as caracte"-' pro gresso. Não ficaremos, portanto,
desobrigar-se de suas 'importantes ristIcas - do oficialis.mo - . das reparti- dentro das' clássicas reestruturações
de alguns anos-nus ções. emperradoras da burocracia, mas adminiStrativas, sem •dúvida necee.sá-e"
atribuições:
noeSos dias, o problema se agrava. organismos vivos,' dinâmicos, custea- rias; mas que per - si sós não resolvePara nosso cansôlo, entretanto,: de- dos pelos próprios interessados
rão tão complexo , probte Ma'. Iremos
i,a3 das
vemos esclarecer que essa crise já. indústria e. o comércio — com .Pra- Cério 'a insistir 'por maior arfv,
universalizou.
Mesmo
os
países
S11:se
gramas definidos. visando ao interês s vantagens orle o Insti4u.to-dri-Preprieperindustrializados se encontram a, Se das classes produtoras 'do paio. A dade Industrial pede oferecer, +arpa. •
braços Com o problema que nos afli- sita criação é ua
rn imposição d o pró- [ rii 7 ando=se, per isso conferências; sim.,
Palestras para vencer •
ge. Para -eles o problema é de suma pric;d insopi&vel cre,selme nto do nos- pdslos, Ouses,
u
gravidade, pois já não podem cor- so já alentado, parque industrial Free , a indifertnea e a ignorância • de tel;.,
COfiSELIA: DE .RECURSOS
responder aos reclamos de seu irre- cismes cenvencer-noa de 'que; é de gunà, relativamente ao 'papel reie—
, criador. Nos 'Esta- suma importõnen para o Brasil colo- vante ,da Propriedade Industrial na
A Pn0'..n5)15DA.DE -IMOIJS--1?..I.A1 freáveloespirito
•
.- --.
..
. dos Unidos, no anão, na Alemanha; age palita das prima:Sacies a Proprie ; vida econômica das.. nações: Não noe até mesmo na Holanda registra-se elacie,Indu.strial..A -Patente de inven- demos e • não devemoa permanecer
ta da centéJima -t vi rásima ouarta o
fenômeno de asseberd2amenta das rão preesa ser melhor entendida pe- alheios ou -indiferentes ao inovimenSess.da- (ildre.nist ,ratira) realie£1da repartições_
ou departamentos corra ies brasileiras P'..ã.o é, corno 'a Muitos to que, Se preceesa no mundo no sen.* '
cá vinte e szte de abril de nil :no- grados ao mister
de registrar e as- parece, • odioso
/ manapolioe pois • é tido de dar ênfase aos problemas pervecentos e seterita, às neve lie.as:segurar aoSinventoree as indecliná- mais um eatniulante ao progressolar/entes à Prcpriedade Industriai, mie
veis garantia' a. ncede alguns anos a técnico e ao • desenVolvimento econô-' vão despertando • lritertsse cada vez
Acs vinte e sete dias domês de abril Holanda
procura resolVer ,a crise, mico. E essa, aliás, também a opi- maior no mundo cie/11123.d°, -Oneeria
e mil novecentos e setenta, .às nove adotando um návo sistema. no -que Mão externado.. pelo'Professet Pointet, a propósito o Professor Paintet. que
oras: no déchno segunde andar do concerne às . patentes de invenção. que vimos citando . e em cujo bei- um relató rio do Secrerio-Geral
td
das -,
Tinistério • da Indústria e do Comer- Essa se nos afigura a solução para o lhantee'trabalho recolhemos dados que Nações Unidas sôbre o desenvolvi.
/o, sito na .Praça Meuá, sete, reall- problema brasileiro e,. ainda que a ti- comprovam o a indeclinavef conve. mento progressivo do direito comer. •
)11-se a oentésima trigés ima quaetá véasemos proposto' 'oportunamente, niênciá de nos armarmos de réciir .; ciai internacional, apresentado á- 21q,
eseão 'Administrativa, : com a pressen- não encontrou a indispensável recep- aos e meies que nos permitam ingres : Sessão da Áesemb iéia Geral, a, 13ro.
; do Senhor -Presidente Heraldo .de tiviqade por falta de compreensão e sar na áréa dos países em- franco de- priedade Industrial e o, direito de nu. ' •
oura Mattos 'e Censelheiro s Alberto conhecimento
do que ela constitui, senvolvimento. Não há-dúvida de que ter figuram entre as matérias le.
,élio Moreira, Aluisio- Moreira
de Mimos explicado 'clara- a - outorga de patentes -de.' ;menção, vedas em 'consideração, como elemen. :.
Victor nesse de Gouvêa, Antô- apesar
seu mecanismo, e têrmos alémde assegurar direitos ao inyerp. ' tos • importantes e necessários ao : in. .
!o Carlos Amorim: ç Ademar Mau, mente' oaté
o fluxograma do mesmo. ter, é elemento encorandor. dos' tra-= tercâmbio das nações. Refere o dila.
a de Azevedo, O Senhor Presidente, juntado
indica,. entretento e que o siste- talhos de pesquisa para o aprimora . ' tre 'articulista .que o 'Secretário da
briu a Sessão tendo sido lida 'e apro- Tudo
holandês, já adotado na Repú- Mento da produção, favorecendo no- Nações Unidas propôs a constitui. - .
ada a •Ata 'da Sessão anter ior. Em ma
blica Federal Alemã, será também vas pesquisas
invenções possibili- ção de uma comissão . — a Uncitral
%uida, o Senhor Presidente conti- adotado
Japão e peles Estados tando a aplicação de
. novos capitais -e- que teria 'como tarefa principal co. .1
uou a leitura - para os Senhores Unidos epelo
outras Nações, estando em e consequentemente, novas fontes de ordenar atividades das ' organizaaõel
onselheirose que havia sido inter- pauta e em
¡ nesses , países. 'empregos tão necessários. No que que - se ocupam dessas questões e de
nnpida 'na Sessão anterior, sôbce a A verdade éestudos
que vivemo á era da concerne às pesquisas, o • Brasil está assegurar : maior número de , adeeõee ---'
ia Conferência — "A Propriedade Tecnologia e deata p romana; como prãticamente
engatinhando, pois nem a convençam internacionais, e leia. '
sdustrial e a Vida Econômica das nunca jamais se registrou no'
sequer aparece_` nas estatísticas inter- t ipo às leis • uniformes, existentes, 'ações" "Não podemos ficar M- do, uma
uma infinita gama de' inovações; nacionais, ao passa que,' constante in _ para não falar senão de ,dois Cbjeti- '
Eferentes aos esforços e trabalhos de criações
tendentes áo aprimora- forma o ,Professor Pointet, em 1065 a vos ao lado de vários outros — que
se se 'realizam no estrangeiro, visan- mento' das indústrias,
e adoção de despesa total. para 'a pesquisa cru ge- interessam : p articularmente o pre. •
a ao aprimoramento do Instituto novos 'métodos e processos
surgi- ral no mundo inteiro foi estimada em sente estudo. Na verdade, porém, no .láctico da Propriedade Industrial -no mento de novos arodutes.ao
sendo
.
E
essas 60' bilhões de dólares, assim reparti- decurso dos últimos anos, vão,
ainda, consoante as condições Oe- Invenções, essas criações do gênio
dos: um têrço nos Estados Unidos , objeto de estudo e deliberação 'outros - -illares a cada- país. São de suma ventivo do homem; na técnica 'ou inProblemas,
como
ó
do
know-how,
sua'
na
aportancia as trocas de técnicas que ciência, não p odem sdr descuradas dos
um
têrço do
na mundo...
Rússia e um
têrço pata trcca e seus respectivos contratos. A
o
.
resto
A
pequenina
podem conseguir proveitosamente,
- êsse constante estudo --das Naeõee .
Públicos pelo que na reali- Suíça eercê do principio da cooperação eco- Podéres
observe-se
— consagrou
a.'
Unidas devem ser sornados os reall. •
dade , representam na • vida das na- tal
finalidade,
no
mesmo
ano.
240
3mica. Tece, a propósito, o Profes- ções. Impõe-se ; cada vez mais, dar Milhões de dólares! Segtuido previ e
pelos Bureaux Internacional*
Pointet, interessante comentário aos inventores a proteção e
Reunidos
u dos para a Proteção da Proprie.
quedade
os es- do Professor Pointet , . espera-se
nos ,oferece valiosos informes.- A tímulos
que lhes , p ermitam prosse- os países altamente industrializados qual Intelectua:
se deve a (B.I.R.P.I.), -ao
roprieciade Industrial è um Institu- guir na sua faina
iniciativa,. em 19,55, de
miraculo- consagrem de 1 a á% de sua renda
h Jurídico em ampla e constante ex- sa. E não há paraàsovêzes
ndaa um curso dedicado aos problenias de
outra so- nacional -pára as pesquisas
irisa°, assumindo fôrça de discipli- lução senão aquela decaso
p
lhes cenceder 65% dessas despesas devendo correr ropriedade industriai. e mais O sim- •
internacional, pois que já a ela e
posium de Propriedade Industrial
regalias decorrentes do direito -au- pôr conta dos Estados e o restante Leste-Oeste,
3 ela estão interligados nada me- as
levado a èfeito de par.
toral de que a p atente de invençãO pela economia privada. São altamens dá que 77 países. .0 Brasil. ao é uma modalidade,
cena ecom o Governo húngaro ' em - •
pois
equivale
a
te
expressivos
os
números
arrolados
1966
e parece, ainda não se apercebeu um prêmio e um i
que obteve. o mais vivo ames.'
licitamente que-re- pelo . autor que- vimos citando a pra- so . Deve-se
is dá sua relevância, .da' necessida- dunda
ao . E .I.R. P .I. uma sé.'
em
benefício
.
pósito
do
tema
pesquisa.
Informa
da
coletividade:
, de_inelhor integrar-se nesse mo- Sempre sustentamos que o interêsse
o rie de medidas práticas, às quais, en.
Ilustre
articulista:"Além
dos
Pod&
tretanto
o
Brasil
nento básivo de intercâmbio, eme da coletividade deve prep
.0
alheio,aos
como
onderar só- res Públicos, nas inversões ma ,oes- também parece ,indiferente
ra sejamos membros 'da. Ccnven- bre .0 do inventor ,
es. guisas,
o
-total
das
.despesas
avaliaforços
e
por
isso
mesmo
' da União de Paris, desde a- sua aceitamos e acon
despendidos pelas organizações
das
ascende
a
66%
para
os
'Estados
internacionais
selhamos'
restriOes
talaçãa que' remonta a 1883. So- a certo tipo de pri
privadas .* a Asneia.
Unidos, França Reino Unido eR e- eão I
s, entretanto, urna nação em *ran- ção, quando êles vilégios de inven- pública
nternacional Para à Proteção da
: Federal Alemã, *em 50et na Propriedade'
s'
afetam ou pedem
i desenvolvimento.. Governos e go- afetar o interêsse
Industrial (A.I.p:P.1.)' :
'nados te ertinenham em aprimorar se, destarte, ant coletivo, tornando- Bélgica, Itália, Noruega e Sn'écia;
(C.C.I.)
Câmara
de
COrném10
nos Países Baixo e 25% n a e lí:1
i-sociais. Estão nes- 33%,s
lias industrias e em . promover . a se caso os produto
In
— que se consagram '
farm acêutica' e Suíça. "Quanto às, despeesas 1,Jer • 'ha- alcri/acionai
alaçao' de novas fontes de pro- ali
)? exame è solução prática
dos pro.
bitantes,
são elas estimadas 'em 92 dientias
mentícios,
cuja
Álarivilegiabilidade
ãcO- Esse ressurgimento econômi- seria danosa ao p
p
ertinentes à Propriedade In:s
Tinidas,
33
'dóHomem: -Fo- dólares- nos Estados
inegável, afirmado pelos órgãos mos combatidos,róprio
usri
Todo
movimento
é prà.
por isso, mas não lares na Suécia
e 27 al.
dólares
na Sul=êsse
ti cemente
i gnorado no Brasil,
dots e confirmado pelas estatisti- temos, até o
senda'
úm
em relação à Rússia UCCS
esente, razão alguma ça. Os números
o que
3
0
4:
1
1s
oficiais, embora muto aquém das para e recuar pr
dêle têm noticia. A;
sas imensas poesibilidades, rede- Mas não, é dês se pontojtle-vista.. nãa são. conhecidos", No âmbito das esprneito de nosso
deseje
de
progresso, ,
esquisas técnicas e cientificas , es- penaanecemos is
, ação conjunta e diligente das falar; -já nãodeinnós que pretendemos ptem
olados,- subestiman. ,
os pràticamente na estaca inicial , do a relevância dêsses
o que fizemos
isca produtoras e, especialmente, ou deixamos de teressa
problema * .
Problemas.
fazer por não nos ter uma vez que só em 1951 foi aliado o
voltem sua atenção para o Deque nesse terreno -vem pie.
a ventura da compreensão Conselho . Nacional de Pesquisas que, verdade
lamento . Nacional da Propriedade sido
v
compdada
alecendo
o
pessimismo
d
o
s que se Jul.'
leta dos -que podiam decidir. O apesar das grandes dificuldades enustrial e órgãos correlates: no nendonos das . soluções, mas nada.
importa é o que teinos de empre- contradas vem se esforçando no' de- gam
realizam
ou
a
indiferença.,
dos que , de dotá-los de meios e recurtos que
Cl af, pesquisas técnicas
isperisá,veis à, segurança dos que ender, de realizar para solucionar em senvolvimentO
não
se
aperceberam,
ainda,
do ,ime
c4
entif4
cas
no
Riasil.
Segundo
se
-definitivas,
os
problecorrem com seus esforços, inteli- bases firmes e •
reservado
à
Proprie-'s
pode
portante
papel
colhêr
das
estatísticas
daquele
Inpriedade.
cia . e patriotianio para ,o 'advento mas pertinentes •, à Pro
.,
stá

e!--1
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de paten- ma no que se refere às patentes. São
fade Industrial no engrandecimento tados . Unidos, O. Humphre y , só nos nos sistemas dea expedição
documentação que a Lados a conhecer, cada ano, de ....
prosperidade
de
nosso
país.
De
nosEstados
Unidos
asses
prejuízos
se
tes
valorizam
e
despeito da incompreensão calculam em mil milhões de dólares ela se refere, fazendo-a mais fácil- a20.000 a 340.000 memoriais descalata part e, a
tais Condições, a do-, mente utilizável; O que naturalmente avos de invenções, o que corresponde .
anuais. EM
ão doa mui-cumentação
ou desatenç
çai descrença,
que nos tomam
por visionárias
_relativa a patentes, por desperta malar interêsse nos meias a 100.000 ou 120.000 inventos (cada
tos
suas próprias características, /aspo/1 - industriais. Citando ainda o autor em em dêles patenteado em média em.
prosseguiremos na mina que nos Im- de em grau Superlativo as asces sid ae cata:a:ao; continuamos: "A terceira ra- 3 paises) . ,As investigações ?evadaii
pusemos "de propagar nossas idéias,_ des dos usuários. Numes.. oso,s asaa_
pe zão se baseia em que a documentação a efeito sôbre as patentes de metarelativa a patentes apresenta gran- lurgia e construção de máquinas mossem propósitos pessoais, excluiva
mente Preservar, os interèsses do Braetempos
listas têm
êstes últimos
que éobservado
cada vez', maior
'o salte- des vantagens .sôbre as , demais fon- tiaram que, praticamente, somente
de nossos
sil,
ao Miaiesforços
sempre quando
demos ochamados
melhor résse pela documentação relativa a tes de informação cientifica e téeni- são utilizadas de 10 a 14 de cada 100
patentes, quer dizer aos memoriais ca, o que contribui para ampliar sua intentes selecionadas. As publicaà servi-lo. Por isso mesmo, embora descritivos dos inventos que se pulai- utilização. Sabe-se, por ;exemplo, que ções científicas e técnicas aparecem
não sendo .mais Secretário da andas- cana em mais de 80 paises do mundo. cada relatório descritiva de urna ine em 65 línguas diferentes. Em 1509,
tria, mas não de todo afastado da asse interêsse se explica por aie vença°, apresentado para obter a pa- apareceram nas três línguas mais dicontém unicamente indicações fundidas no mundo cientifico (o inPropriedade Indástrial, pois nos cabe versas
razões. "Em aiossa apo_ tente,
a solução técnica concreta, que fies, O alemtio e o francês) 92% Se.
presidir o Conselho de . Recursos da ca de revolução
científica e técn.ca, sôbre
Propriedade Inaustrial — continua- cada país procura colocar-se em pri- é o resultado do invento. "Em conquímica.
Em
165.'esse
mos a insistir no assunto, formulan- meiro plano em um ou outro ramo da trapasição, quando :mi especialista tôdas as publicaçoes de
e, em
do as sugestões que se nos afiguram técnica. Para isso é preciso superar lê um artigo de revista de informa- 1S18, semente 85%
propiciatórias. Assim é que canela- o nívea já alcançado no ramo de que sôbre um trabalho ale investiga- mdice caiu para 67%. Segundo datorna-se ao mesmo muito, etifi- dos publicados pela mesma
fonte.
Ciamos os Podêres Públicos e a inicia- se trate o que só é preciso superar o
em línguas
é aparecem
atualmente,
' • da metade
tiva' 'privada a enfrentarem as quesa nívél utilizando eficazmente tis no- cil separar o es.sencial do que não
chedesconhecidas
por mais
tões pertinentes Iso importante Ias- vos inventos e descobertas. Com dei- essencial, o real do exagerado, e
cientistas do mundo, 50% das natituto, não "apenas reformulando a to, não se Pode alcançar e superar a ger - á deduzir e formular exatamente dos
e técnicas. Em
legislanão e reestruturando os argacs um_ concorrente * à -base de soluçóes O fundamehto do pensamento do au- bacações científicas
Não
há
porque
fazê-lo
ao
exauma
das
informações
NatIonal
admininrativos relacionados a maté- já 'conhecidas. Por isso. os inventes tor.
Estacais
Uniminar o relatório lesCritive do /n- Science Foundation dos da
ela, mas ressaltando a necessidade, nu são poderosas alavancas de aceleraçáo vento, porque todo esse trabalhe já dos, indica-se que cêrca de tèrça parpelo menos a conveniência, de instis do pregresso técnico, o qae explica
e cteritififeito pelo perito eme o redigiu. A
tuirsse no Brasil, através da Univers que sejam objeto de tanta atenção porfoi
existência
de uma classificação te tecas
dasdo
Publicações
técnicas
.mundo sáo
editadas na Riafadastes, nas faculdades de Direito, de parte dos serviços de informação
formação de patentes e de numeração rigorosa e eia, na China e ncr -Japão, quer caieis
Engenharia e de Economia, o ensino
os
países
&amando,
"A notade documentação
registros facilita
a coas- e em línguas que 95% dos cientistas
oficial dessa disciplina, de molde a vel aceleração que os inventos
Mi-contínua
tituição de
completa
formar entre êsses profissionais . li- primem
ao progresso técnico é a pri- a busca .ou pesquisa -e conservação nerte-americanos desconhecem.. Poberais unia mentalidade nova no que meira das razões do aumento do tu- dos documentos.a () -autor prossegue- dem os éSenhores
deduzir
imaginar
difícil pôr
em dia,oucom
o aisconcerne à matéria. Sugeriríamos, ter esse que se observa pela documen- tecendo cementarias no intuito de tema
ama
um
atual
de
exame
de
patente,
ainda, como ponto de partida, a ors t ação relativa às patentes. "A s.-- i
departamento
cujos
funcionários
e,
comprevar
a
necessidade
de
buscar
ganizacão-de um simposium da Fru- gunda é relativa às modificaçõescientificas,
que informações,
nasque
reaisma nos técnicospão
ata toapenas
remunerados
"-Ma
priedade Industrial, para que os ver- sofre o próprio sistema de patentes
podem se dar ao luxo de entender
dadeiramente interessados se compe- „ Ante as dificuldades crescentes soin tas técnicas e
mano- outras /ínguas que não o vernaeulo.
descritivos,'.dêsses
das patentes,
lactente da importância d êsse Insti- que tropeçam os exames de Patentes, memoriais
E, como para que uma patente possa
tuto aacujas iniciativas concedam o.s devido ao número e. aila vez maior de embora a linguagem
go em pas ser concedida, é condição essencial
argaos representativos o seu in dis- solicitações, os departamentos dé ai- riais seja, via de regra, algo
cosa. que o assunto da mesma seja nôvo,
cada,
a. O autor
continuaqué,
em suas
pensável concurso. Sugeriríamos, ta ins tantes dós diversos países procuram siderações,
revelando
segunda e não tenha sido publicado em qualbém, às mandas emprêsas ' brasileiras resolver os problemas fazenao com foi possível comprovar;
a
é fácil comas indicaç
indica ões (11er parte do mndo,
ra, de porte de ama Petrobrás e unia Si- que sejam os mesmos requerentes que s
.es técnicos dificils
derúrgica
Nacional,
por
exempie,
que
se
encarreguem
fundamentalmente
ôbre
novas
soluções
técnicas
só
apapreender
que
êss
ie
do
publicaçõáa científicas
e mentediferentes
possam ter conhecimento
criassem e mantivessem departamen-recern
dosnasna
exames"
paiAinda
técnicas
proporção,
5"E,
a 10%.em
q ue se publica fora do Brasil.
tos consagrados especiallante à difai- ses do Mundo, ficou e.stabelecido, ou Por
conseguinte,
além dedeexaminar
mais: o DNPI não tem Bibliateca ude ensinamentos práticos e dou- está em estudo, o sistema de exame as revistas, as
i*. são
informações e comu- pecializada. Vê-se, portanto, que as
trinários a serem ministrados e.spe- "diferido"
, oupor,
"adiado" que tem os- nicações de reuniões e conferênciaS nossas sugestões atendem- aosienters
eialmente aos seus técnicos, com o sencialmente
objeto publicar o
necessidade
essidade de eatndar a do- ses do Brasil em geral e, particularconcurso e sob a orientaçâo de cr.a. rnaa cedo possível as informações ,sô- há
dadas técnicas consagradas como, por bre as invenções. "Na maioria dos cumentação relativa ás patentes. E mente, às indústrias privadas que
-cxeinplo, a Assoe:aça-o Brasileira de casos, o exame se reduz a mera com- mais -a os dados que figuram nos não podem ficar indiferentes à revodescritivas de invenção asÇao ' científica e téatica a que.
Normas. Técnicas, o Instituto Nado- provacão dos requisitas de forma emmemoriais
se
e nas publicações científicas
referem o autor e as publicações cihal de Tecnologia ou especialistas re- que devem se basear os pedidos. 'O completam mutuamente e não se
não
podemos
per-verdade,
Vidas.
Na
se
nomados, nacionais ou estrangeiros, sistema de exame "diferido" ou podem utilizar sep eradamnete com manecer inertes ou indiferentes. arca
através de' cursos, palestras, 'corda- "adiado" se impõe tambéni por- ou- tô'da a eficiência.. Levando ém cisamos enfrentar a realidade e ca s
saneias,
podendo
emmesmo
certos casos
amtraspatente
razões!
duração
efetiva
pilar êsses
cursos até
ao cama
ama
se "A
abrevia
de ano
para de conta que a indústria necessita se- minhar resolutamente na senda do
correr cada vez mais à documentação progresso industrial para não fugir
po experimental, propiciando aos seus ano. "O mercado exige, hoje, urna sôbre
p atentes, os dep artamentos de e° nosso destino de grande nação,
laboriosos e diligentes funcionários renovação mais rá pida dos produtoà".
g adoção de novos métodos de ira- 0 inventor que deposita um pedido patentes adotam em ;proporção cres- cujo potencial não está apenas na
balho, a introdução de novos preces- de patente e revela, assim, seu se- cente a p ublicação oficial de resu- extensão e riqueza do nosso sola e
aos aperfeiçoados e mais • vantajosos grêdo, não está sempre em condições mas descritivos da inaenção. (Infe- subsolo, mas na própria densidade
e econômicos, despertando em conse- de aproveitar o monopólio que lhe lizrnente, entre nós isto foi disconti- sempre crescente de uma população
quência, nos seus próprios auxiliares concede o Estado. As investigações le- amado, com grande prejuízo para as quê reclama a sua própria valorizacolaboradores, o espirito inventivo vadas a efeito pelo autor, à base de partes e para o próprio DNPI). "A Ção e almeja real independência poe
agora, improdutivo, estatísticas relativas às patentes que quarta das razões refere-se a um na- litica e econômica, concentrando esr
oporiaanos
que
atente e, até ', tais emprêsas man- caducaram nos países
que aplicam um vo tipo de usuário
da documentação
rospectiva,
quer dizer, forças para alcançar seu ritmo de
tivessem serviços ou departamentos sistema de impôsto (anuidades que
s are Intentes. Trata-se dos especia- desenvolvimento acelerado e sustenconsagrados à docurnentaçáo cienti- são cobradas para manter a patente listas em -.p
tável para repetir aqui a aftemação
fica e técnica com base principal- em vigor), mostram que desde 10 a em planej amento científico . a largo corajosa e patriótica do eminente
Mente nas informaçõs referentes às 15 anos atrás a vida média de uma prazo do desenvolvimento da ciência Presidente Médic a ao proferir a aula
patentes de invenção. A propósito, patente de invenção
baixou de 10 -a e da técnica, da p rodução e das vens inaugural na Escola Superior as
a
Vale a pena mencionar aqui os cens 12 anos para
. Naturalmente,
também antes Guerra, num largo e sincero desafie
7
'
a
das
e
eeitos emitidos pelo Diretor do lns-- prazo que mu
, . 8 anos." O. enormese
faziam
a largo a consciência de todos os bons brasiitos dos principais
pais de- prazo, masplanejamentos
tituto Central de Documentação s ô p
não ria escala a que se
artamentos depatentes
atenteexigem P ara chegou
bre Patentes e Investigações Cientí- efetuar
Tudo isso
é preciso
nestes últimas
dez anos.
A zou, neste ponto a leitura de sue
o exame
p das titl MaS r.
Nb
f.daz aacia efetiva
ficas, Técnicas e Econômicas. cia Rua- consideràvelm
nte
de uma máquina é cada lemos.
- O Senhor
anela
Conferência,
tendo Presidente
havido no desareia em trabalho publicado no Bole- do invento. Ase im o Valor comercial vez mais malta. Td
bata)
tios
rer da mesma, sucessivas interrupAs
s
;•e
explica
que
em
Unesco Bibl. volume XXIII, mi- numerosos p
para não se ficar em desasa_ ções a fim de se procede rem comenaíses do mundo- os es- prever,
mero
m 5, setembro e outubro de 1969: e c' aelri
tsgem ou atrasado em re
tários a • respeito da acima refeads
als or que suscitam as patentes ante- abreviar
.s sobusquem
a maneira
de outros. "Para os especialistas
em Conferência. Nada mais havendo à
e patentes
mear
caminho que
o invento tem
rêsse cada vez maior', " E êle mesrálavdas,ira humana".
e
nteligência
tratar, foi suspensa a Sessão às doze
deSegundo
para passar da mesa spioosvpsec
•
ma responde: "Com o rápido pro- queinvestigador
oss tesouros das Criações
gresso das ciências. aumenta constara, o o
ou
examinador
Para
mercado
da
i
.
cinco
mil
sema. para hoje, às quatorze horas. e
, Para encurtar os prazos
temente o enorme volume da doda Uneaco, editam-se n Para
haus,constar,
tendo sido
mercada
praiaeu 1016,
dosa Sanaa
eumentação cientifica e técnica, a ee permitir que se utilize ra mais efi - publicação
arraso, Secretária "ad-heica, lavrei á
cujo estudo tem de consagrar mais cazmente os inventos, os B.I.RP.I. mundo umas trinta e
parecem, caia ano, presente Ata que vai par mim a ssium projeto de Tratado de
tempo o investigador, o 'engenheiro, elaboraram
quais
a de artigos ase_ nada e subscrita pelo Senhor Prcsiniaos. nas
Além
disso,
o esp ecialista em Planejamento e o v ooperaçao relativa a patentes de in- vistas,
ençao a fim de que os Departa- eêrca de dois milhões
são anualmente dente e demais Conselheiros. Sai s
diretor de unia emprêsa industrial. mentos
' de Patentes de diversos pai- editados setenta eal.cinco
O número de publicações científicas e
mil livras cise Sessões, vinte e sete de abai de
e maiscientificasa
setecentas isendo
nformações
sõbre mil novecentos e setenta. — liereldt.
técnicas se- multiplica a tal ponto ses reunissem e esforços para proce- Questões
que ês.,se
de Souza Mattos — Preside,nte do
que o engenheiro médio - deve hoje der aos exames técnicos, existindo
,
dedicar até 30% de seu temes' uni- igualmente um projeto de "índice conjunto ae pualicações aumenta ca- C.R.P.I — Aluisio Moreira Di'tier
— Victor Resse de GovCain 'ente em tàsca .de dados cai aue Internacional de Patentes". As mo- da ano de cinco a seis por cento. A , Conselheiro,
Ilecessita. Essa diferença entre as dificações que assim se Introduzem situação é, aproximadamente, a mas- ia — Conselheiro. — Alberto Leli.)
Moreira —: Conselheiro. — /Mamar
possibilidades ala informação e as na.
,
Moura de Azevedo — Conselheiro. —
eessidades da indústria ocasiona enorAntonio Carlos Amorim — Canseines prejuízos it economia ausndial. •
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