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licoidalmente enroladas de material
polimérico termoplástico e um tubo impermeável interno de matarial
termoplástico, cada tira isoclunido
SECRETARIA DE MARCAS
filamentos reforçados, paralelos, que
se estendem somente na direção lonN
9
177.871
PI
'Processo
para
Republicaçdo do D.O. de 8-6-71
blicados em 8.6.71 - Depositado em gitudinal das tiras e que foram emisolar monoazoecorantes „netos me- 27.12.66.
butidos no material termoplástico sob
talizáveis
de
Farbenfaonken
Bayer
N9 186.155 - PI "Aperfeiçoamen- calor e pressão estando os filamentos
Em 11 de junho de 1971
Aktiengesellschaft - Pontos publica- to em imã oscila-dor de fio de torsão distanciados em cada tira por melo
dos em 8.6.71.
de quatro poios" - General Electric menos, a metade do diâmetro dos fiDiversos
N" 118.167 - PI "Aperfeiçoamentos Company - Pontos publicados em lamentos, sendo que a razão ponderai de material polimérico para maCiba Societe Anonyme (nu pedido em sistema de controle de alimen- 8.6.71.
.N 9 186.169 - PI "Controle hidráu- terial _filamentar em cada tira está
de averbação do contrato de uso au- tação para aparelho -de centrifugatorizado a favor de Produtos Quími- ção continua - de C. F. & 1 Engi- lico' de transmissão" - de Caterpil- na escala de, pelo menos, 3:1, estancos Ciba, S. A. na marca Serpasol, neers, Inc. - Pontos publicados em lar Tractor Co. - Pontos publica- do as tiras ligadas conjuntamente e
ao tubo interno e estando a metade
registro n. 9 321.652) -- Arquive-se o B.6.71 - Depositado em 25.9.66 - dos em 2.6.71.
delas enrolada para a esquerda e a
pedido de averbação de contrato, Fica retificado o 1 9 ponto: 1. AperN9 186.261 - PI "Escavadeira
outra
metade para a direita.
formulado com a petição n. 9 95.320 feiçoamentos em sistema de contro- roda de Alcatruzes" - de Hewittde 1969, por falta de cumprimento la de alimentação para _aparelho de ,Robins International S.A. - Pon- a1 9 176.129 - PI Aperfeiçoemento
das exigências publicadas no D. O. centrifugação continua oue em um tos publicados em 8.6.71 - Deposi- na Confecção de Bolsos destinados a
calças, saias e peças similares de
de 18.2.71 e retificados no D. O. de rotor portador de carga menti meios tado em 17.1.67.
Roupas Staroup Ltda. - Pontos pu10.3.71.
para distribuir uma targa ao rotor.
blicados em 9-6 '41 - Depositado em
D. O. de 9 e , lide junho de 1971
Café Modêlo Ltda. e União dos e um motor para girar o rotor, ca30-12.65.
Torref adores de Café do Espirito racterizado pelo fato de compreender
N9 176.379 - Conjunto de Emer149 186.271 - PI "Processo para -desSanto Ltda. (Junto ao registro n.9 meios para controlar o regime de
252.571) - Arquivem-se os pedidos distribuição de cargo ao xotor, meios carregar gás de escape não queimado g ência p ara apliceição de Injeções de anotação de transf. formulados de -Válvula de fechamento automáti- ide um convertedor com sôpro de oxi- de José Roberto Ferreira Braga o
António Joaquim Ferreira Braga com as petições 29.037-70 e 037.765 ca para variar a ajustagem dos refe- gênio pelo topo - de Yawata Iron
Pontos publicados em 9-671 - Depode 1970, por falta .de cumprimento ridos meios -de contrôle, e meios in- Steel Co., Limited, e Yokoyama En- sitado
em 14- 66.
das exigênc i as publicadas no D. O. cluindo um circuito elétr i co arran- gineering Co., Limited - Pontos puem 9-64971. - Mca retifido 4.3.71
jados para atuar os meios de válvu- blicados
149
177.474 - PI Processo de Facado o interior do 1 9 ponto: "do gás
de Corantes Acidos da Anraleares Hotéis e Turismo 5 A. la de acôrdo com urna medição de em um estado não queimado e des- bricação
carga no rotor para.. .egular os meios carregado por meio de um ventilador traquidona - de J. R. Geigy S. A.
- (junto ao têrtrio 554.693) - Pontos publicados em 9-6-71 - Lode descarga,- caracterizado por com- cal
eive-se o pedido de anotação de de contrôle".
do rermerente. Suíça.
l t. de nome. (pet. 05447-67) por felNi 184.085 - PI 'Composição de preender os estágios de iniciar o sôTermos:
pro
do
oxigênio
no
estado
de
deixar
, de cumprimento da exigência pu- resina epoxi-termo-endurecivel conro D. da de 18.2.71.
tendo cliciano-diamida :...orno agente um espaço aberto entre o capô mó149
180.607 - PI "Novas Comoesivel e a parte superior do convertedor
Istituto Teraoêutico Orlando Ran- de cura e processo para areparar a e, a seguir, abaixar o capô móvel e eões Explosivas e PreCaSSO Paia Sal,
el Ltda. (junto ao registro 199.516 Mesma - de The Dow Chemical controlar simutâneamante uma pres- Obtenção - de Societe. Anonenis
1
Et De P,roduits Chirni.rftles
"n9.310) - Arqu i ve-se o pedido de Company - Pontos puelicados em são dentro do dispositivo de resfria- .f.,.7. .osifs
e notaello de alt, de nome, formula- 8.6.71. - Fica retifica s,a a priori mento -do sistema- de recuperação até - .1= ontos -,,rublicados em 9.6.71. Friod o co'' a oetieão 929918-'70 e 039922 dade: "Finalmente, a depositante uma pressão ligeiramente negativa, -_trie n 9 28.2E8.
' e 1 0-7n rw 'r falta de eu ne ririmento da reivindica,- de acdrdo e:em a Conven- oscilando de 1 a 1.0mm água, reguN9 -21;3. 731 —
"Aperfcian=tos
s aicrêncie nublicada no D. O.
4 çãe Internacional e de einformidatie lando uma velocidade de fluxo do em Artculaeões PI
de Varetas
com o art. 21 do CPI.. a prioridade gás escape no sistema de recuperação, de Secção Curva
mn ee n de 1971.
- de J. Puro E.A.
do correspondente eedide, deposita- para dessa forma induzir urna peque- Ind. -e Com. -- Pontos
rT" 523.007 - Iccfil Ind. e Code
do
na
Repartição
te
Patentes
dos
na
quantidade
.de
ar
externoatra9.6.71 - Di?ositado
L1da. - Arcruive-se tend
jur.ho
T-Cstados Unidos da Ariarica do Nor- vés de um a folga formada inevità- de :956.
- - ; Rta o ore dispõe o art 99 §
te, em 4 de novembro ;-'r. 1965, sob velmente a uma porção cã montagem
- PI "Pr
26.10. do capô móvel ea parte superior elo
Para a
ap9 5993'73
Leen 'fada - Arqu e - n" 506.406. - Depositado9 em
conveetedor, pelo que pode ser impe- 1-a...blicaçJ.o de Monoazo Cora.ltas
o 1 ponto:
ee-se, te ndo em vis t e o que &lisos), 66 - Fica retificado
dio
vazamento do Prás de esepe".
Comfosição de • resina ,-ooxi-térmo- deMa Soc'i.ete
art. "9 S I° iod'PI.
endurecivel, contendo 1,•iano-diarni
N ? 176;019 - PI Apeifeiçoarnentos nyme - Pontos pirbliçada ule P, de
Foram mandados arquivar os oro- -da como .agente de -ura, caracteriza-- era ou relativos a processos para o junho de 1971 - 1-",',-p,s1.9.r13 em 9 de
ressoa abaixo, tendo em :ejete o sole da pe'o fato de também uonter um- estabelecimento de entreferros úteis nerernbro de 10'6
" , enõe o nrt, 99 s 2.9 do CPI
entre as duas porções de circutos
aci' gms nidina, tendo g ' fOrrnuip
N? 185.144
, o e Cr,rinal
uma cabeça magnética apresentan- Eransportader da71R'."I',1&,
N." 687.152 - Alberto Rodrigues
".e Meta-os
do ....gorosamente a mesma dimensão Pescados e Similares
NH
o
'osta Real e Victor José Melo Ale- de Friesmar
em ',dela sua extensão - de N.V. }-;1, Ind. e Com.. Imp. e Exp.
- C - NH - C -- eia Logo..
r' e pts,,ca_
lips gloeeil a mpenfabneken - Pontos
dos
Ltda.
Pontes
publicados
em
fublicados em 9-6-71. - Total de 4
N.° 685.369 - C erimedora Itaoolo-sonhas
se i Ltda.
na qual "; é hidroeêolo 311 um radiN s 168.801 - PI Apeifeeioado tubo 1\7 9 185.536 -2
ca a aloona, contendo de /MO
N. 686.046 - António Dias.
ou rrrngueira e processo p ara sua fa- 'Iantar Capim. Cana i\.:Teurir 'Tara
es
Worms
de
carbono.
I
bricação. de George Angus & Compa- Similares - de José J, Sans C. A.e
N9 686.861 - Manobra ,Materiais
'Processe°
co
fe..185.388
PI
N
9
ny
Lim
,
ted - Pontos publicados em Ind .e Com - Pontos poliiicades coa
'ara Construção e Servi ços de Má- br~ii de corantes Paoins'
9-6-7.1 - Depositado em 26-5 65 Obra Ltda
mente :1n Ifive-is na agua - de San Mee retificado o 1 9 ponto:
N.9 631_375 - Branelfex Ind. e ' doe Patents famited - tnentos p ubli 149 126.023 - PI 'PrOt,C,V,',-, nr.n.
d,- Aperfeiçqado tubo ou manguei-dom. de Melbes: Ltda..
cados em R 6.71.
ra, apropriado para uso como urna Fabricarão de Chapas de açotsdal
N.° 648.910 - ertilin Fertilizari- • N° 185.710 - MI Or ielnal moda,- mangueira de sucção ou de entrega. Poroso - de Flaues-aluchl Pereal
pelo fato de incluir um Kabushlki Kaasha Pentee fedi:asates e Insetice' -- Ltda, - Arquivem- 10 de animal decorai: Ivo - de Ave- caraterizado
'uno Lopes Magalhães - Peritos pu- número uniforme, par de tiras lie- dos em 9.d.71.
Se as proussoe
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reaeb;do
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dimen10 cio rintileo
Redação será de 12 c'!. 18 1wros

Frft MEI',4T O DE IMP RENSA

Cheque Gtt uitte pt:Asute, cdc favor
do Teswireiro do Departamento de
IMprir:s(1 Nacional. Quanto ao
con1.rato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

NACIONAL

Di{,ETOR-GERAL

•21 Os Oic i» , t•(iS )..ttra

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
deVidr011:37ZiC
s,r dafflografado:. , diretamente, C7,1
espaçu dois, em ipel acetinado cHeFe oc sraviço
puoL,cAções
CHEFE DA CEÇÃO DEZ REDAÇÃO
ou apergaminhado medindo 22.y.:1
J.
B.
DE
ALMEIDA
centímetros, a ia emendas ou raCARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
suras que dif;c7, item a sua compreensao, em especial quando contiverem tabelas
DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO

Será° a,inzi:, ria,s copias em tinta
preta e indelével a critério do
D N
3)

ffi.ção ciem pubiloodOdO CIO

expediente do DepartemeatO
Nacionoi de Propriedade induatr(al do Ministério
de indústria
do Comércio

•

As reciamações- pertinentes

'7:pneu nas ot:cinas do

natéri,a retribuída, nos casos de
érro ou (Y7liSS:,:0. SCI" ji0 encaminha-

das. por escrito, ci Seção de Redaçã.o até o quinto dia útil subseqüente é publicaeão

4) As assinalutas serao toma-,
das no DIN O transporte por
via aérea ser ã contivialo separadamente 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.N Neste caso, o assinante dirigirá ao DIN o pedido de assinatura e o pagamento do -valor
correspondente, na forma do item
seguinte.

5) A remessa tte vaiõres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto á sua

aplicação, será feita sómente por

Departamento de ¡momos Nacional

BRASÍLIA
••n1 7•n••••••n••nn.......n••

ASSINATURAS
REPARTIO.S E PARTICULARES

Semestre

FUNCIONÁIUOS

Cr$ 30,00 Semestre

Ano

11,4 OBA.. Ni.

Cr$ 60,00 Ano

• • •• •••

Exterior
Ano

E-terior

....• Cr$ 65,00IAno

• • ** ****

6) No caso de porte aereo para
localidade não servida por êssemeio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da
Emprêsa 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 as,-,.hiantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedida
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
ou anual. O prazo das
Cr$ 45,00 semestral
assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transporte por via aérea

t....,V11,k, Cr$

50,00

9) A renovação devera ser solicitada com .,antecedência de 30
Messai .. Cr$ 17.00 i Semestral Cr$ 102,00 1 Anual ... Cr$ 204,00 dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de .
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
— O preço do numero avulso figura na última página
de cada
exemplar
10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos ofi— O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
td-los no ato da assinatura.
PORTE AEREO

N9 186.112 — PI — "Aparelho Para
"1 — Unia constiução de chapa ioCompor Impressão e Para Fotocom- tossensivel caracterizada pelo fato de
posição de The Monotypy Corp. Li- ter um sistema sensível à luz que prornited -- Pontos publicados em 9.6.71 duz uma imagem latente mediante ek— Local do requerente: Inglateerra.
posição à luz, bem como pelo fato de
N9 189.031 — PI -- "Melhoramen- incluir um segundo sistema sensível à
tos em Tubos de Plástico Compostos luz que, mediante exposição à luz,
Reforçados e Processo Para a Sua reage independentemente do citado
Produção —.de United Airchaft Corp. primeiro sistema para produzir um
— Pontos publicados em '9.6.71.
contraste de côr visível nas áreas da
N9 155.095
PI -- "Gerador de chapa exposta à luz para identificaVapor de The Babcock & Wilcox ção positiva visível da imagem laCompany — Pontos publicados em 20 tente.
de maio de 1971.
N9 177.450 — PI "Tampão Protetor
N9 182.232 — PI — "Um Aparelho Para Furos Broqueados — de Anders
de Recepção e Transmissão de Facsi- Georg Thunell e Rune EK — Pontos
mile — de Xerox Corp. — Pontos pu- publicados em 11.6.71.
blicados em 28.5.71.
N9 177.213 — PI "Processo Para a
INU 1 77.173 — PI "Processo e Dispo- Produção de Cloreto de Polivinila ou
siavo de Contróle Remoto — de Mi- Copolimeros de Cloreto de Vinila, com
chelangelo Trombetta -- Pontos publi- elevado ponto de amolecimento — de
cados em 20.5.71 -- Fica retificada a Dynamit Nobel Aktiengesellschaft —
prioridade: "Finalmente o depositan- Pontos publicados em 11.6.71.
te reivindica; de acôrdd com a ConN.9 174.055 — PI — Polimerização
venção Internacional e de conformi- de óxidos de olefinas e sulfetos de
dade com o art. 21 do CPI, a prio- olefinas e co-polimeros que os conridade dos correspondentes pedidos, tém — de The Goodyear Tire & Rubdeeositados na Repartição de Paten- ber Company — Pontos publicados
tes da Itál ia. em 15.2.65 e 21 de se- em 11.6.71 — Fica retificado o 1.9
tembro de 1965. sob os ns. 3.276-65 e ponto:
171-121. respectivamente.
1. Um processo de polimerização
INV 180.441 — PI "lispositivo Aper- caracterizado por polimerizar, pelo
feicoado para Fundir Zonas Sem Ca- menos, um monômero da fórmuln gedinho — de Siemens-Schuckertwerke ral
c:io
Aktiengesellschaft — Pontos publicados em 21.5.71 — Prioridade depositada em 10 de julho de 1965 e 26 de
abril de 1965.
N9 181.556 — PI — "Suporte de Núcleo de Molde Para a Moldagem, Por
se 2.
Centrifugação, de Tubas de Ponta e
Bôlsa de Centre de Rechersches de
Pont-A-Mousson — Pontos publicados
eis. 13.5.71 — Total de 8 pontos.
N 9 180.165 — PI "Chapa Senável à r. ciaal
representa oxigênio OU
Luz de Minneisota Nlining And Ma- lepxófre;
nufacturing Comnany -- Pontos putenresenta R 011
e
blicados em 11.6.71 — Fica retificado
R representa um rrity ^a./. orgàn ic
e 1 9 ponto:
I mono-valente não tendo enão cax-

bono, hidrogênio, oxigênio de ligaX representa um radical monovação tipo éter e halogenos
lente de tipo halogeneto, hidroxila,
na presença de uma quantidade ca- nidreto, tio-alcoil ou hidrocarbonic0
talítica de um catalisador da fórmu- ou
la geral
••••••••

F N1

...
ti
ÀO

•
na qual Z representa uni radical orgânico ..tendo a fórmula R, OR, SR
ou NR'2 na qual R e R' têm as mesmas significações supra-citadas, N
representa nitrogênio, s representa
enxôfre e O representa oxigénio;
Q' representa oxigênio ou enxôfre,
mas havendo, pelo menos, um Q' que

ligado uo átomo de metal; e
n representa a valência do metal
M, e a temperatura da reação da
polimerização é entre -50 9 a 2009C.
N.9 184.951 — PI — Aperfeiçoamento em aparelho para tubo-fiação
umida de fios artificiais de viscose —
de Algemene Kunstzijde Unie
— Pontos publiCados em 11-6-71 —
Total de 5 pontos.
N. 9 184.682 — PI — Processo e dispositivo para a produção de corpos
ôcos, providos de fundo, estirados
biaxialmente, de material 'sintético e
corpo ôco assim fabricado— de Farbwerke Hoec hst Aktiengesellschaft
Vonn. Meister Lucius & Bruning —
Pontos publicados em 11-6-71. — Depositado em 18.11.66,
N. 184.524 — PI — Nôvo e original processo de revestimento para
peças de magnésio e alumínio — de
Irma Ind. de Revestimentos e Manufaturados Ltda. — Pontos publi1c4adols.66em
. 11.6.71 — Depositado em

N.9 191.746 — MI — Nôvo modêlo
de ornato-sup orte para metais sanitários — de Fossati & Cia. Ltda. —
Pontos nublirados em 11.6.71.
N. Q 187,282 — PI — Processo para a obtencão de corantes da série
antraquinônica d i ficilmente solúveis
em água — de J. R. Gei gY S. A. —
é enxôfre;
Pontos publicadrc em 9 71 — pica
M representa zinco, cádmio, mag- m
t ias
fic: ada a 1.9 e 2.9 fórmulas quireic

nésio, alumínio ou ferro;

\st
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siliconna por meio de uréia ex.] s±anJo presente em
pecial uma composição termoeruráv,-;1
1117 )
de silicóna — De Dow Corning Corr..
Y Y
— Pontos publicados em 14-6-1
— Depositado em 27 de setembro is
SiX3i - (.1
1963. — Pica retificado o 1 9 ponto:
,
1
Aperfeiçoamentos na vulcaniza-,
ção de borracha de silicona por
de uréia, em especial, numa ::9 , a±:osiçáo termocurável de silicona, carac- e cada Y é um . radical hidrocarboneterizados pelo fato de consistir es- : taci) n-. --,:lavalente, tendo os ditos posencialmente etc ' Lr 100 partes, por límeros de organosilício um teor de
pêso, de um polimero de organosili- OH ligado pd silício de, pelo menos,
cio hidroxilado escolhido do grupo '2 radicais OH por molécula e tendo
consistindo de (A) orgánopolisiloxa- unis média de 1.95 a 2,05 radicais ornas, nas quais os radicais orgânicos gânicos monovalentes ligados ao sisão escollÁlios do grupo, consistindo lício -or átomo de silício e tendo
de radicais hidrocarbonetados mono- uma media de, pelo menos, 400 átovalentes e radicais hidrocarboneta- mos de silício por molécula, (2) pelo
dos monovalentes -halogenados e (B) menos, 10 partes, por peso, de um enpolímeros, contendo unidade da es- chimento de sílica modificada, comtrutura.
preendendo partículas sólidas hidrófugas, finamente divididas, tendo uma
área de superfície de, pelo menos,
100 m2/g, cada uma das ditas partí11
±-±
culas consistindo essencialmente de
um substrato silicoso, consistindo esonde cada X é um radical divalente sencialmente de (A) . de 50 a 200, incompôsto de átomos de- carbono e clusive mil porcento de unidades da
N9 i53.163 — PI — Aperfeiçoamen- 1 hidrogênio e não mais do que um fórmula RSIO 1,5, onde R é ascotos na vulcanização de borracha de átomo de oxigênio , o dito átomo de chisive mil porcento de unidades da

fórmula RSiO 1,5' onde R é escoe
1ft:do do grupo, consistindo de radi.
cais alcoila dç menos de 6 átomos de
carbono e radicais fenila, havendo
(C) unidades de organosilila escolhidas do grupo, consistindo de R'R"Si.
e R'2R"Si-, onde R' é escolhido do
grupo, consistindo de radicais alcolla
de menos de 6 átomos de carbono' e
radicais leu lia e R" é escolhido do
grupo, consistindo de radicais afeaila de menos de 6 átomos de carbono,
radicais 3,3,3-trifluorpropila e felina,
em uma proporção tal que a razão
molar de unidades (C) para as unidades totais (A) e (B) não é em excesso de 0,6, estando as ditas uni-1
dades de organosilila ligadas aos átomos de silício na superfície do dito
substrato através ligações de SiOSi e
(3) pelo menos, 0,1 parte, por peso,
de uréia. — "Fica retificada a prioridade: "Finalmente, a depositante:,
reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade
com o art. 21 do CPI, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte,
em 28-1-1963, sob o numero 254.451:
P-13.459-II-B.

CONSTJ rr uiçÃo
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDA N.°

1

PROMULGADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1969

DIVUUMeãO N. II

Preço: 4....r$ 1,80
À VENDA
Na Guanabara.
Seção de Vendas: Av, Rodrioues Ahres,
Agência 1:

Ministério da Fazenda

Ilttnoc . zt a pedidos pelo Serviço de Reczabõlso Postei
Em 1.-!±-asilia
Na -"de do I) 1'. N.,
9
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PONTOS CARACTERIST)COS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
Ponto ng 1 do total da 10 pontoe apresentados.

SIM E l 188.834 de 25 de abril de 1967.
Yequerentet S TANDARD EMECTRICA S
/A./RSTADO DA GUANABARA.

/C

Privilégio de Invenção: DISPOSIO0
DE C IRCUITOS PARA CENTROS
AMO .
UTICOS PRIVADOS COM TRAFEGO ME RETORNO.
32111/V4t2M5
1 . Di e p oeloão de olcultoe
par* centros automátiOom
privados' com t refego de retorno, controlados
ce ntralmente ou por mi
seio de r e g ibtrador no qual • saída
para o .trífego de tronos
terei.
tal ou g aiata
da junção de tronco pode ler também em p
regada para um
emundo retorno; oar;toterizado
neste por cada.âunção de tronoo(AUe)
cor ligada com dung maidae Igualmente
in tituladae (Al, A2) para o tráfego de tronco t e
rminal e eainte e p ara o tráfego
de retorno para dolo b1000e comutadores d
iferentes, (Rma, E32) da
rde
comutado.
ra do PAU, e por cada
uma dae duae /mictais p
odem ser ligada, atra vée de um •áItiplo comutador (KB) d ie
p oetouna junção do tronco com
a via do trimoo AW ou
com a .via Ae_retorno_RN.,
Reivindica a prioridade de igual pedido depositado na
partição de Patentes da Alemanha , aob

a na

o

TERMO Na 188.187 de 31 de março de 1967
Requerentes OT3LLO TAGLIAVINI .GUANABARA
Privilegio de Invenção "FAROL FIXO LATERAL"
ARIVINDIC;CORI

1 . "FAROL FIXO LATERAL", constituído ded.farol.fixo pr6pria a
g ente dito e caracterizado por ocupar a lateral dos veículos, de ma..

neira g iluminar os seus lados emprojeção declinada para o solo

R2

Ponto n a ;„ do total de Z pontos apresentados

25.291. em 21 de abril

de 1966.
Ponto n2 1 do total de

7

pontoe apresentados.

FIO. •1
TERMO N 2 155.818 de 2 de janeiro de 1964./
Requerento: CURVEXINDOSTRIA MICROMECANTCA LTDA./SIO PAULO./
Wrivilégio de InVenção: gov.()
TIPO DE ESTOJO DE PO COMPACTO E OU
TRU PRODUTOS DE MAQUILAGEM, COM IISMINAgOINTERNA./
ReivindioacSes./
1 . nvo tipo de estOjo de p6 compacto e outros produtos de maqui1a.4em, com ilumi na
cZo'interna, do tipo em que a tampa

TERMO N Q 188.808 de 24 de abril de 1967.

6

Requerente: COMISSARIAT A L'ENERCIE ATOMIQUE.MANÇA.

artidulada no corpo do estOjo, e na face interna do dito corpo/

ad cavidade para p6s.ou outros produtos de m
aquilagem, caracterizado pelo kato de o eatOjo ter formato
t

Privilégio de Invenção: PROCESSO E CORRELATOR AUTOMÁTICO.
ReivindicaçOes.
1 - Processo para determinar á correlao7lo entre duas
grandezas aleatérias disponíveis sob forma analOgica, notadamente
am correlator. funcionando em tempo real, caracterizado pelo fato

rapezdide alongado e na
face interna do mesmo, adjacente
h articu/aollo da tampa, haver um
foco de luz./
4?onto na 1 do total
de 3 nontos apresentados./

F 6.1'

de se aferir uma das grandezas aleatérias, a saber, a grandeza 1Y
a retardar, codificar as aferiçOes suceseivas dessa grandeza poi.
nodulação das impulses em largura,. deduzir de cada aferição assim codificada, (n.1) aferiçães codificadas retardadas de (n-1)
duraçOee em progresailo aritmética, multiplicar, em paralelo, as
sucessOes de aferiçães, a saber, a sucessão de aferiçães antes do
retardamento e as (n-1) sucessZes de aferiçOes retardadas, para
os valores sucessivos da outra grandeza aleatéria, a saber a gran
dana E, conservada sob forma analégica, modular em amPlítudR Para o valor atual de X as,impulsZes já moduladas em largura para O
valor atual ou passado de Y, a superfície das impulses assim du..
piamente moduladas sendo representativa do produto X, Y, para Um
retardo nulo e os (n-1) retardos suceasivos, e determinar, em paralelo, as médias das superfícies de impulsOes duplamente modulalas de cada sucessão. .

O depositante reivindica a p rioridade do correeponden.
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Franzi,

(6.25

de abril de 1966, sob n 2 5844,33.

litZEÇU

U.E; ROJE: IA 0,30
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