•

Met'

EPUBL1CA FEEDERAT1vA

t.i OT

â-è

SEÇÃO In
ANO XXIX — N 9 88

CAPITAL FEDERAL

• QUARTA-FEIRA„ 12 DE MAIO DE 1971

REVISTA DA PR0F3RIEDADE
INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
'.0n11/1II• 1.1n11~1.1.11• nnnnn<,

'PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
'TÉRHO DM 160.698 4 7(cia44Ão di.3.964
RoquarentotREEITO VIOUlf.. El, PAULO
~elo /nduatrial: "NOVA ras posigo EM , 04IXAS 1518A 0,ACONDX0/ONINENITD2
9PIZZA8"

gamar"

1. nNoVA diSpoSigió em captai:. para 0.0.004die4nOmente;de •!Pism
.zas", gel:autorizada . " eszencia, pelo:rato do,.tundo ota.jalg e 0,4undu
de,Caiii,apresentar o:Afiarem ddapostito altos r•lkour sallinolas* Ga
•ressal.to% 4hrs os qnlim peia !PiSleai que, ;Soim, fica ~penas. .1
afastada do fundo da agza, de modo-*.no ter anatátó.la0Pal.cMa
papello de que aio essas csixao fèitam.
po nto n a 1 do total do.apontosjaptesentadole

TÈRNO Na 168.703 da 4 de agosto . do 19E14
Requerente: DOIá r INOsTRIA DE ~INAS , LTDA * RIO PAULO
Privil‘gio de Iny oncão: 0 Noyis DISPOSIÇDES EML WIQUINAS DE /EXEfill PaSiiCOSe
REIVINDICACOES

1 -.NOVAS DISPOSIÇDES EM MLWINA DE ¡WS:UR PUSTIC09, constituida pOr uma base (1) provida de. um guia vertiCal (à) e de uma mo r sa (3) DA,
:ra fixação de molde, sendo a . morsa constituida . por duas Placas dealistue...:1
tos (4) sendo uma delas apoiada em um .parafuso •8) e a ontra , em'uma ala-/,
vanca de cotovelo (6) e, na guia vertical (2) corre o'conjunto de injeogo
a qual é deslocado por uma engrenagem çr) 'acionada por uma alavanca, cari

grenagem casa que age obre uma cremalheira (8) • o conjunto de.inje00
caracteriza-se por ser constitnido por uma carcaça (9) •m. cujo intarior /'
há. um ci/fndro (10).que.termina anum bico injetor (11) e o cilindro (10)
é provido de um pistão (12)' acionada por ima en g renagem , (13) provida de g,
lavamos (14),e, praimo . l.parte supertor lateral do cilindro (10).1.4cidet
um cilindro horizontal -(15) no qual corre um platÃo (16) ProV1d0 do•ual.
ro transversal (17) e die ani pino guia (18) e.ainda no cilindro (15) tsra.
na um fUnilreservatério (19) sendo o cilindro (10) envolvido, nasworld.
opudas do bico ejetor (11) por resiste:mias eig tricas (20)a
Ponto na 1 do total de 2.1o0os apresentado:1s

Iam() Na 166.930 de 4 de fevereiro de 1965
Requerente: ROD: .RAT.71, REMEI = RiD GRADE DO SUZ
Privil4gio de Invenção: n SisTEmA DE IGNIOO.PARA 'qUIMADORNS 153 OU DE rd,
IIIMINAOLO ou Ligusrulo . n. moramo
itpavioototooss

-:Sistema de igniçãO pata duelmAdorts de gele.de ilumina00, //
gác liquefeito de petrcileo ou gás natural, tal como descrito noa ftena Sn
tenores, caracterizado polo fato da haver Pelo menos.um filamento.de

2»16 a.a.,ta-:cr, 12

D!.0 R ...C•fSe0o

aP u
Q.:pari:zoes
pUbieNie destinado à publicação,
sera recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas O atendimento do publico pela Seção de
Redação será de 12 ás 18 horas

Maio de 1971

EXPEDIENTE
DtPART AMENTO DE IMPRENSA NIACIONAL
dilid TOA -,.ad R A

2) Os oetginais para puOlzcaçao,
ALBERTO DE E3RITTO PEREIRA
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
PaLuCAç6aI
CediE V. 00 ses-AO oe garoAça0
espaço dois, em papel acetinado CHEFE 00 GÊN.V n ÇO
ou apergaminhado, medindo 22x33
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
centímetros, sem entendas ou ra- j. 8.
suras que dificultem a sua compreensão. em especial quando conOIARIO
tiverem tabelas
ce

SEÇÃO .“

Sereia aainitidas copas em tinta
prêta e indelével, a critério do
D IN
3;

doséc do 421.4.WCICIA0.0 00 e 'apeai cot* SIO 00part nITHIntO
Idaciona, do Proortodado dum, trlim do Ministério
' do indésstrae • do Comércio

tinpresee se. oticint& et" 0€4.erlsn Ente Os i m p rensa Nacional

reclamações pertinentes

d matéria retribuída, nos casos de

êrro ou omissão, serão encaminhadas por escrito, á. Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente d publicaolo

BRASIL; A

b) A remessa de Valaie3 para
assinatura, que será acompanhada
Cee esclarecimentos quanto à sua
'eplicação, será feita sdinente por

6) Ni' caso de porte aereo parti
tocty.lid , uie não servida por êsse
meio de te47zsporte, a Delegacia
Regional o:a Entprêsa Brasileira de
Correio, , ! e Telégrafos em Brasília
sé obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
" acréscim.o no preço.
7) A Delegacia Regional del
Emprèsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sem'pre no primeiro dia
útil do mês subseqüente O pedido
Semestre
! cr8 30,00;Semeetre 6.110_13.39. 0_11,...”,* Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
semestral ou anual O prazo das
Ano reek liéé e
Cr$ 60.00 i Ano
Cr$ 45.00 assinaturas pr.:ra o Exterior é só..
mente anual e não haverá transtxterior
txteritn
porte por ria aérea
A no ii.0_ed lio Amuo* • ci •_•
C r$ 65.00 4L no •. edOefkkkiLk•ié_k,, 0 Cr$ 50.00
9) a reiovação devent ser soPORTE dE REO
licitada com antecedência de 30
dias do vericlmento da assinatura
Mensal .. Cri 17.00 I Semestral Cr$ 102,00 Anual ... Cr$ 204.00 e do porte aéreo Vencidos, sereic
suspensos Independentemente de
NUMERO 9VULSO
aviso- prévio
— O preço do número avulso figura na última vagina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos às edições dos Órgãos offciais, os assinantes deverão solioi•
— O preço do exemplar atrasado ser° acrescido de Cr$ 0,01,
' tá-los no ato da assinatura.
se do Mesmo ano, e dl Cr$ 0,01 por ano se de anos anteriores
REP&RT1ÇÔS

e) els assinaturas serao tomadas no DIN O transporte por
via aérea será contratado separadanzente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D I 1V Neste caso, o assinante dirigirá ao D I IV o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte

ASSINATURAS
1

elteque tia vaie postai., em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprês0
Brasileira de Correios e Telégrafos
em -Brasília

o PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

1

.1•001•111•1•1n ••••

eistencia elétrica correspondente a cada qUeimador.ilósie . e eee sarekow/
filamentos parte de um circuito elétrico dótado . de um Unice interruptor /
ou de ser 'cada filamento parte de um ramal do um.eireuito.elétrico
dó de seu internttor particular, ou ainda de estar cada filamento ura
cuito eletilco independente.
n onto n i 1 do total de 2 - pontos apresentados.'

Co o seu Movimento de rotina°, caracterizado por compreendereüencialme4'
te uma haste rí g ida, .e pim o formato aproximado de 2, e provida, em uma das
extremidades, de um ressalto cilíndrico ortogoetl, de pequena altura. e"'
sor sua vez dotado de furo central, de preferencia hexagonal.
Ponto n 2 1 do total de , 3 pontos apresantadós.

MIMO N 2 167.74 de 11 de março de 1965 .
Requerente? USM CORPORATION - E.U.A.

Privilé gio' de Invenção "MODO II DISPOSITIVO PARA à DEFLAGRAM DE BI'm

PLogtvos.mánisu
NAIvINDIcA0E4
. Método e diapositivo para a . deflagração de explosivos estáveis
caracterizado pelo fato de que spearge de baixo explosivo relativamea
te estével, fica confinada numa cémara s substancialm e nt e fachada, de /ue polo' menos uma . parte da dita carga .1 répidamente , combrimi d a de Ro-

so a deflagrai , pelo nonos uma parte da mesma com consequente produçãode .gases, o de que oa ditos gases são dirigidos para proporcionar ener
2 171 ..081 de '8 de jun° de 1965
eaquerente: WALfflt S.A. BIEZMINDIISTRIA'= = Rgo.m0;0

*ERMO N

YriV1.1410 do Invençãct *DISPOSITIVO :PÁRA LIMPEZA4r1 PRWIRA RN APARELHOS

SPRICIED5& ois rima
FEIVINDICACUS'
.

Dispobitiyo para limpeza da . peneira em aparelhos espremedores

ighl :CIMA Al_410#0921alilO ao próprio eixo :do apare1ho acompaohlo pori.oa

sia para uni elemento mOvel.
1. requerente reivindieça priorioridade do correspondentapedido.
depositado
na Repartição de patentes nos Estado's lnidos da América,sob
:
nos-. 355.587, em 30 de.mar ' ço'de 1964, e n2 371.2112em 29 de maio
1964.
Conto n 2 1 do total de 14 pontos" Apresentados.,

I . art;:t-fcra 12
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processo'iste caracterizado pelo tratamento de Um composto da.ferEu/a18";.
r-60.
al • n

àóoa
2—c_aigcz2
cn3

R, RI e R2 tem as mesmas.aignificaceemaelmas
pelo ácido perftálico em meio aquoso..
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedidO depesitadó
ilOd Notados Unidos da AmeriCa em 19 . de janeiro de 1965 eob
21 4 46.669.
Ponto ns 1 do total de 2 pontos apresentadP.,
ta qual

Thd240 NO 1 75 ..71 6 de 25 de novembro de 196
Requerente: SIESFRED PRIESTER • = = SA0 PAULO
Privilégio de. Invenção: *NOVO ABRIDOR DE LATAS*
REIVINDICACDES

1 - Novo abridor de latas, caracterizado essencialMente por com-/
preender dois braços suportes alongados unidos e aáiculados por urna
das , extremidades, conservando-se paralelos quando fechados, e quando abertos guardando entre sl um ângulo de aproximadamente 709; pelo tato 1
ainda de suporte superior, preferivelmente plano, ter sua parte frontal
orientada em plano vertical de modo a receber uma Chapa de união recravada a articulada pai: pino, sendo que a extremidade superior dessa chapa, preferivelmente retilXnea, á dobrada em "U 0 para baixo gerando um /
Vão . de encaixe e adaptação sebre a borda da lata; Pelo fato ainda dessa
dobra formar no lado •éntArpo a ponta cortante.do abridor, sendo ainda: /
previsto um ponto de apeib qui se limita a. abertura dos referidos bra-/

.TEREO Ne. 175.835 de 20 de dezembro de 1965
Requerente: DENIS.JEAN LAOARBANNE, - pãO PAULO
Privilegio de Invencão "LANTERNA-ABAJUR"
REIVINDICACCE8

1 - LANTERNA-AHAÈR", caracterizada pelo Tato do se rormaoa p412
dois recipientes, preferivelmente oonfeccionadOA OM plestico P.na foi!
ma de copos, articulados lateralmente junto &base a una chaPay sandWI
que lateralmente um dos recipientes a presenta.,se cod donjunto çÁ.bar.
ras imantadas, enquanto que o outro recipiente apresentasse dotado em
seu fundo, e lanada fixada a soquete alimentado por condutor eletrin
co terminado por tomada construida de forme a ptar
se ada
ao *Senda
lo usual'de acendedor de cigarros.
Ponto n9 ido total de 2 pontos apresentados:

ÇOS

Ponto n e 1 do. total . de:5 pontos aaresentadOar

hilmo Ne 176.478 de 18 de janeiro de 1966
•
Reouerente: P. HOFFMANN-IA RCCHEÁt CIE. SOCIETÉ ARORYME(7.1olimann.1e Ro.
ene & Co. Aktiengesellschaft)
SUÍÇA
•
trivilógio' de Invenção; "Rnousso PARA À PREPARAÇãO DE ÉPDXIDOSo
jigIvINDICACM
-

1

Procesoo para • preparação de epexidoi. correspondentes ã

Mula gera'
1

11 ,, ,_

ocott
I •

\r--4iirof 2-CW
Z-C-CR=Ce2
1
/

A CO
.3
Ma qual'R

cH3

representa'um átomo de niarogenio, um grnpaminto
lo inferior ou um grupamento drila; Fè* rePresenta um grupamento /
alcollo inferior e n? representa UM átomo i de bidrogenio ou um gry
Pamento metil,

TREMO Na 176.513 de 19 - de janeiro de 1966
Requerente:.FABRICAS DE PAPEL LonsroY PENA POBRE 0.A. a /s MUCO
Privilegio de Invenção: ', PROCESSO E APARELHO PARIÁ RECITAPAPO PJ SUDSW
CIAS E COMPOSTOS INOROANICOS o .
.':i ).;.n .
rjaviamacActas

.t . Processo para a recuperação de eubsenclas inorsgftiose e paerfi
-ra utilização ao teor de calor de compostot reginidos contifte em liquIeG)
dos residuais obtidos na produção de polpa por origem yeaptall:earaoteriv
.
.
gado pelos . estegios dei
(a) fornecer uma correntd do citado:liquido a uma zona de denode
para converter O MOSIAD em Sólidos secosvpor contacto com sues quente,
enquanto se faz girar a citada zona; passar os oltadowiases pOla.Oltad i Á
zona em contacto direto e em contra-corrente Com O Obluxo do oltadO 1£00
do nd citada zonal,
/b) fornecer os citadossólidos solOOS provenientes da eitadit zona,
de secag[el, s,c'interior co uma zona de alimeMtaçãO para os Wvar 8 una
zona de combuztão estacionária, separada da citada zona de sedam tr
formando os sólidos secos, durante seu mw,Imento, atravós da, citada rog#

kl

1

228

eJ:.rta-feira

4.:aio do 1911

DiARIO OFICIAL (Serlo III)

12

1222,

ab•Newe am.a n•••nn•n••n•=,

os
de alimentação, em pedaços Unis tamanho pró-determinado; descarregar
citados pedaços dentro da citada zona de combustão, para formar um dep6s1
to dos citados pedaTa dentro dela;
interior.da .citada_zona de combustão/
(c) fornecer ar primárf.o . ao
aluir° do nível superior do citado depósito, Para efetuar a combustão /
dos comPostos oria.nicos . e a formação de um material fundido• constituído /
pelo material inorgânico contido nos citados pedaços dos citados sólidos;
passar ps . produtos gasos de combustão dos citados compostos orgânicos para dentro e através da citada zona de secagem para formar,os g asds quen-/
tes citados nó estágio .(a).
(d) descarregar os produtos gasosos da citada zona de secagem paia

dentro de uma zona de recuperação de calor espaçada da citada zoda de/

combustão; e

"ÉRMO NO 176.6+6

de 25 *de janeiro de

1966

Requerente: PERTICAMPS S/A INDúsTRIAs . REUNIDAS-DE EMBALAGENS sA0 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVA TAMPA INVIOLÁVEL PARA VASILHAMES EM CERAL*
REIVINDICACDES

1 . Nova tampa ,inviolável para vasilhames em geia, " caracterizada
pelo fato de apresentar uma porção cilíndrica cuja borda inferior se dila
ta em aba circular e horizontal para fora, e a superior sendo tamponada

/

por disco ligado por uma pluralidade de pontos de fixação resultantes doi

, -,.vados par a gerar'
(e) utilizar os citados produtos gasosos aesc

,-'eaçamento. da junção entre disco e dita projeção eillpdrica.

vapor d'água na citada zona de recuperação.

'D outo n5 1 do total de 4 pontos apiesentados.
3 7

Reivindica-CO a priuridade do correspondente pedido depositado
tos Estados Unidos da América.em 24 de junho de 1965 sob n5.446.781,
Ponto na 1 dr tOtal de 19.pontos apresentados.

TERMO N5 176.779 de. 28. de janeiro de 196/
Requerente: LUIZ JOSÉ DE SOUZA = SIO PAULO
Privilégio de Invenção: ll-APARELHO PORTÁTIL PARA RWPERAÇXO DE FITAS USA.
DAS DE MÁQUINAS DE ESCREVER EM GERAL*
REIVINDICACDES

/ APARELHO "PORTÁTIL PARA RECUPERAÇIO DE FITAS USADAS DE MÁQUI./
NAS DE ESCREVER EM GERAL, caracterizado por se formar de um depósito tuba
lar (1). para a.tinta, e uma câmara alongada (2) partes estas separadas

1

por um registro (3) de ponta de agulha, de forma que a tinta extravasada/
para a referida câmara é continuamente transferida para um roleta (5)

• bre o qual desliza a fita a ser recuperada, premida por umrolete de prep.
CRIO El 176.084 de 29 de Dezembro de 1965..
-Tão Paulo
;requerente: SIGETUKI YAMAGUTI
TIPO DE PULVERIZADOR DE INSETICIDA
novo
Privilégiodeanvençãos
AGarearr.ffilme.
PUA
'

são (6).
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentada

ReivindicaçOee
de inseticida para agri1-Nevo tipo.de pulveriza dor
(3)
para
ineetioidas, om,u1s pocultura, formado de um reservat4rio
ado a um eigteme.
por ter um xentilaCer (1) conjug
rém caraóterila do
nocénico)2), conjunto este ligado á tomada de férça de um trator,
e, também continuamente
de forma a manter auspenaos qa ineeticid e
através' de uma.tUbulaçáo horizontal..
tona dos , pela pressão de ar,
55
(5) de aa.perginentos de material
(4), com bicos pulverinado

g

rem

two ea olantaçOee.

,

Ponte n* 1 to total de 2 pontos aposentados.
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